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Agenda  

voor de komende 

periode 
 

 

 

  

Vrijdag 11 juni Studiedag, leerlingen vrij 

Vrijdag 2 juli  Rapporten mee 

5 en 7 juli Tienminutengesprekken 

Donderdag 8 juli ‘Doorschuifmiddag’ 

Vrijdag 9 juli Schoolreis 

Maandag 12 juli Afscheidsavond groep 8 Zuid 

Dinsdag 13 juli  Afscheidsavond groep 8 Noord 

Donderdag 15 juli  Laatste schooldag van dit schooljaar 

16 juli t/m 27 augustus Zomervakantie 

 

 

Vakantierooster nieuwe schooljaar 

 
We hopen het vakantierooster op korte termijn te kunnen bekendmaken.  
 
 

 

Informatie op internet: www.johan-frisoschool.nl 
Algemeen contact via e-mail: info@johan-frisoschool.nl 

Directeur (a.i.) Manet Verwey: directie@johan-frisoschool.nl 

  
 

 

 
 

weekinfo nummer 24 
 

Vrijdag 4 juni 2021 
 
 

 

 

Schoolreis 

 

Dankzij de recente versoepelingen 

van de coronamaatregelen gaat de 

schoolreis dit jaar door! 

 

Daar zijn we ontzettend blij mee!  

 

Op vrijdag 9 juli gaan we met alle 

groepen op pad naar Ouwehands 

Dierenpark. 

 

Meer informatie over het vervoer en de kosten ontvangt u 

binnenkort. 

 

Wilt u alvast aan de leerkracht van uw kind(eren) laten weten of u 

in bezit bent van een abonnement? 

 

 

Rapporten inleveren 
 

Als het rapport nog thuis ligt, wilt u dat dan voor a.s. vrijdag 11 juni 

weer meegeven naar school? Dank alvast! 

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


 

 

 

Schoolfoto’s 
 

Vorige week, zijn de inlogkaarten uitgedeeld 

waarmee u de van uw kind(eren) gemaakte 

schoolfoto’s kunt bekijken en bestellen.  

 

Als u binnen 10 dagen bestelt is de 

groepscollage gratis. Deze periode is bijna 

voorbij! 

 

 
 

 

 

Alternatieve Avondvierdaagse 
 

De Avond4daagse - Home Edition!  

  

De Avond4daagse gaat dit jaar door als speciale Home Edition. Dat 

betekent dat kinderen hun eigen Avond4daagse lopen op hun eigen 

moment en vanaf hun eigen startlocatie. Zo voorkomen we dat het te 

druk wordt.  

  

Met een speciaal voor de Avond4daagse aangepaste app kunnen de 

kinderen hun eigen routes kiezen. Daarbij kunnen ze kiezen uit 2,5 - 5 - 

10 km. Het startpunt is gelijk aan het eindpunt. Onderweg verrassen we 

deelnemers in de app met leuke berichtjes, opdrachten, tips en weetjes. 

En natuurlijk ontvangen de deelnemers de officiële Avond4daagse 

medaille. Zo wordt ook deze Avond4daagse onvergetelijk! 

  

 

 

 

 

 

Inschrijven kan via avond4daagse.nl en kost € 6,50 per persoon. Met de 

zomervakantie en mooier weer in het verschiet, is besloten om de 

Avond4daagse – Home Edition te verlengen tot en met 31 juli. 

  

 

Meer informatie vind je op onze speciale campagnepagina. Hier lees je 

ook meer over onze samenwerking met Zapp Your Planet, het 

kinderprogramma van de NPO. Samen gaan we voor een schone 

Avond4daagse. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met 

info@avond4daagse.nl. 

  

Samen met z’n allen in beweging? 

  

Sportieve groet, 

Sophie  

Team Avond4daagse 

  

 

  

 

 

 

 

 

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition/materiaal-avond4daagse-home-edition
mailto:info@avond4daagse.nl

