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Agenda  

voor de komende periode 
 

 

  

Kerstvakantie ma 21 december t/m vr 1 januari 

Start onderwijs op afstand 
Maandag 4 januari 2021 

--de geplande studiedag vervalt-- 

  

Studiedag Vrijdag 29 januari 2021 

Voorjaarsvakantie ma 22 februari t/m 26 februari 2021 

  

 

 

Beste ouders,  
 
In goed overleg met Trivium heb ik 
besloten om mijn re-integratietraject op 
een andere school voort te zetten. 
 
Fijne dagen gewenst in deze bijzondere 
tijd. 
 
Hartelijke groeten, 
Elise Kroeze 
 

 
 

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 10 
 

vrijdag 18 december 2020 
 
 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

 

 

Wij wensen u een 

fijne kerstvakantie, 

goede kerstdagen 

en een prettige 

jaarwisseling! 

 

En natuurlijk vooral 

veel gezondheid 

voor iedereen!  
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Aan de slag in januari 

 
Na de kerstvakantie gaan we weer enkele weken over op online-

onderwijs. Die mededeling kwam erg plotseling in een week waarin we 

altijd op een rustige en gezellige manier toewerken naar de Kerst.  

 

De dinsdag was dan ook een dag waarop snel geschakeld moest 

worden. Gelukkig hebben we samen met de kinderen toch nog een 

mooie kerstviering kunnen houden!  

 

’s Middags hebben we 

geprobeerd werk mee te geven 

voor de laatste dagen voor de 

vakantie. Deze afgelopen 

dagen hebben we u via enkele 

brieven geïnformeerd over de 

manieren waarop we in de 

eerste weken van januari 

contact met de kinderen gaan onderhouden. Deze dagen waren vooral 

bedoeld om te oefenen en werkplannen te maken.  

 

Naar aanleiding van ontvangen vragen nog een toelichting op een paar 

punten.  

 

De basis voor online werken is ZuluConnect. Daar 

moet worden ingelogd 

via:     https://portal.zuluconnect.net/  en dat met 

het e-mailadres en wachtwoord van de leerling, zoals 

dat via de leerkracht is verstrekt. 

Alle leerlingen hebben een ----@leerling-johan-

frisoschool.nl mailadres. 

  

(op school loggen de leerlingen in met een plaatje, maar buiten het wifi-netwerk 

van school kan er alleen met een e-mailadres en wachtwoord worden ingelogd) 

 

 

Zijn de codes nog niet bekend, dan zitten ze bij het pakketje dat op 

dinsdag 5 januari kan worden opgehaald. 

 

ZuluConnect is het ‘dashboard’ voor de meeste oefensoftware en andere 

programma’s. Meestal is er voor die software dan ook geen extra 

inlogcode nodig!  

 

Dat geldt ook voor Classroom. Daarin zet de 

leerkracht het dag- of weekprogramma neer, 

eventueel met documenten, en kunnen 

leerlingen reageren en vragen stellen, en kan 

de leerkracht (individueel of klassikaal) 

antwoorden geven. In de eerste les op maandag 4 januari zal dit verder 

worden uitgelegd. In de lockdown-periode in het voorjaar is in veel 

groepen prettig met dit programma gewerkt.  

 

Helaas is er deze eerste dagen een storing in dit programma, waardoor de 

leerlingen niet in de (juiste) groepen staan. Onze netwerkbeheerder is hiermee 

aan de slag, dus we verwachten op korte termijn een oplossing! Tot dat 

moment communiceren we (ook) via e-mail en Parro.  

 

Er is in deze periode helaas geen inlogcode voor het Gynzy-programma 

beschikbaar.  
 

Er zijn de afgelopen dagen veel aanvragen gekomen voor noodopvang 

in januari. Met klem doen we een beroep op u om te kijken of het echt 

noodzakelijk is dat uw kind naar de noodopvang op school gaat. Er 

ontstaat nu een situatie dat het team meer aandacht aan noodopvang 

moet gaan geven dan wenselijk is. Onze primaire taak is ook het 

afstandsonderwijs vormgeven. Als u uw kind al hebt opgegeven, maar u 

bent toch in staat om enkele dagen anders te organiseren, wilt u dat 

doorgeven aan school? Dat kan via wouter@johan-frisoschool.nl. Alvast 

bedankt voor het meedenken. 
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