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Agenda  

voor de komende periode 
 

 

Een jaarkalender met activiteiten publiceren we op dit moment niet. In 

deze corona-tijd moeten we iedere activiteit regelmatig opnieuw tegen 

het licht houden. Een activiteitenkalender is daarom moeilijk te geven.  

 
 

Herinnering 
 

 

Aanstaande vrijdag 9 oktober 

zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag! 
 

(voor een overzicht van de vrije dagen in dit schooljaar, zie weekinfo 3) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Informatie op internet: www.johan-frisoschool.nl 

Algemeen contact via e-mail: info@johan-frisoschool.nl 
Directeur Wouter van de Hoef: directie@johan-frisoschool.nl  

 
 

 
 

weekinfo nummer 5 
 

woensdag 7 oktober 2020 
 
 

 

 

Toetsing en oudercontact 
 

In de afgelopen twee weken is er 

veel getoetst in de groepen 4 t/m 8.  

 

De methode-onafhankelijke toetsen 

(de zgn. Cito-toetsen) zijn gedaan! 

Deze zouden in normale 

omstandigheden voor de zomer zijn 

gemaakt.  

Op dit moment maken de leerkrachten van de resultaten analyses en 

een plan van aanpak voor de komende periode. 

 

Na de herfstvakantie stonden de tienminutengesprekken gepland. Helaas 

kunnen die niet doorgaan. In plaats daarvan zullen we telefonisch 

contact hebben. Dit heeft niet onze voorkeur, maar de omstandigheden 

laten een ‘live-gesprek’ niet toe.  

 

- De ouders van de groepen 1 t/m 3 zijn hier in veel 

gevallen al (via Parro) voor uitgenodigd.  

- Voor de groepen 4 t/m 7 komt de uitnodiging 

binnenkort. We kunnen dan, onder andere, de 

toetsresultaten met u bespreken.  

- De gesprekken van de groepen 8 vinden plaats als de uitslagen 

van de Entreetoets, met het voorlopig VO-advies, binnen zijn 

(waarschijnlijk over 3 weken).  

 

http://www.johan-frisoschool.nl/
mailto:info@johan-frisoschool.nl
mailto:directie@johan-frisoschool.nl


 

##  ingezonden  ## 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmvoorstelling “Kruimeltje: De Strijd om de Goudmijn” tijdens de 
Kinderboekenweek 2020 

Tijdens de Kinderboekenweek, van woensdag 30 september 
tot en met zondag 11 oktober, staat de geschiedenis centraal. 
Duik in het verleden, laat je meeslepen door de spannende 
verhalen over andere tijden en ontdek de avonturen van 
ridders, soldaten, gladiatoren en nog vele andere figuren uit 
de geschiedenis. Tijdens de Kinderboekenweek worden de 
spannendste, interessantste en meest ontroerende boeken 
binnen het thema uitgelicht in de bblthk.  

Op vrijdag 9 oktober om 18.30 uur draait in de bblthk de film 
“Kruimeltje: De Strijd om de Goudmijn”. 

In dit nieuwe vervolg op de klassieke kinderfilm beleeft Kruimeltje, 
samen met zijn trouwe hond Moor, allerlei avonturen wanneer hij 
probeert weg te lopen om het spannende stadsleven weer op te 
zoeken. Ga ook mee op avontuur! Voor kinderen van 6 tot en met 
12 jaar. 

Om de activiteit corona-proof te houden vragen we je in te 
schrijven, vanwege beperkte zitplaatsen. 
 

 

Oproep: Hoe minder volwassenen zich inschrijven, des te 
meer kinderen er kunnen genieten van de film! 

 

 

 

https://bblthk.op-shop.nl/628/filmvoorstelling-kruimeltje-de-strijd-om-de-goudmijn-tijdens-de-kinderboekenweek-2020/09-10-2020
https://bblthk.op-shop.nl/628/filmvoorstelling-kruimeltje-de-strijd-om-de-goudmijn-tijdens-de-kinderboekenweek-2020/09-10-2020

