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Agenda  

voor de komende 

periode 
 

 

 

 

2021  

  

Donderdag 1 juli Kijkavond Schooltuin Noord 

Vrijdag 2 juli  Rapporten mee 

5, 6, 7 en 8 juli Tienminutengesprekken 

Donderdag 8 juli ‘Doorschuifmiddag’ 

Van 8 tot 10 juli ‘Kamp’ groep 8 

Vrijdag 9 juli Schoolreis Ouwehands 

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 

 

 
 

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 
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Vrijdag 2 juli 2021 
 
 

 

Rapporten  (betreft groep 3 t/m 7) 
 

Misschien is het u opgevallen: er zijn enkele wijzigingen in de weergave 

van de resultaten van de niet-methodetoetsen.  

 

- De opvallendste wijziging is misschien wel die van de grafieken: werd 

een normale ontwikkelingslijn in het verlegen horizontaal 

weergegeven, nu wordt door de grafieklijn beter weergegeven dat de 

leerling vooruit gaat. 

  

- Een tweede wijziging is de 

niveau-indeling. Waar we 

eerder een indeling van A t/m 

E kenden is die nu vervangen 

door een I t/m V-indeling. 

Voordeel daarvan is dat ieder 

niveau staat voor 20%. Niveau III 

is nu het gemiddelde, eerder lag 

dat punt tussen B en C, omdat de 

niveaus A t/m C stonden voor 

25%). Zie afbeelding voor beide 

indelingen.  

Ook de ‘oude’ niveauwaardes 

staan er op het overzicht nog bij! 

 

- Een derde wijziging is Technisch lezen. Daar gaven we eerder de 

resultaten van de Leestempotoets. Nu laten we hier de resultaten 

van de AVI-zien.    
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Schoolreis 
 

In aanvulling op de eerdere berichten over 

de schoolreis:  

 

De kosten voor het schoolreisje naar 

Ouwehands Dierenpark zijn  

€ 11,50 per kind. Wilt u dit bedrag contant 

bij de groepsleerkracht betalen vóór vrijdag 

2 juli? 

 

We zijn ons ervan bewust dat deze manier van betalen niet meer 

helemaal van deze tijd is, maar op korte termijn was dit even niet anders 

te regelen. We hopen in een volgend geval een andere betaalmethode 

beschikbaar te hebben! 

 

Kinderen met een abonnement hoeven niet te betalen. Hierbij een 

correctie op het vorige bericht: 

 

Abonnementhouders hebben tegenwoordig 

een digitaal abonnement. Wilt u in dat 

geval een ticket uitprinten op de datum 

van 9 juli. Zie het voorbeeld.  

 

 

Groep 1 t/m 5 gaan met auto’s en groep 6 t/m 8 gaan op de fiets naar 

Ouwehands Dierenpark. Wilt u de fiets van uw kind nog even 

controleren? Uiteraard fietsen we er als groep samen naar toe. 

 

Zie voor verdere informatie de weekinfo van vorige week! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cultuur on Tour in de zomer! 
 

 

Op 30 juni gaat de Wageningse Cultuur Zomer groots van start. Onder 

het thema ‘Flash Forward’ zijn er tientallen events met een hoog ‘het-

mag-weer’ gehalte. Een blik vooruit naar gewoon weer normaal, nu er 

weer ruimte is voor dansen, ontmoeting, genieten en verwonderen. 

  

Cultuur on Tour trekt door heel Wageningen en popt op daar waar 

kinderen en tieners zijn. Voor 2 t/m 18 jaar is er de zeepbellenspelerij, 

stoepkrijtfeest, een workshop ‘overleven in de wildernis’, 

muziekproductiedag, zangsingworkshop en nog véél meer. 

En geen zorgen over de kosten, want het is helemaal gratis. 

 

Waar wacht je nog op? Bekijk het aanbod via  

https://www.bblthk.nl/cultuurontour.html en meld je snel aan! 

 

 

Alle activiteiten zijn coronaproof. 
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De zomervakantie is in aantocht en SAM heeft een toffe sportweek in 
petto. Van 17 t/m 22 juli zijn er diverse sportieve dagen waar jullie je 
voor kunnen opgeven. Lijkt het jou leuk om te zwemmen, sporten en 
spelen!? Doe dan mee! 
  
 

SAM Sportweek zomer 
 

▪ SAM kids 17 juli 
o Voor kinderen van 4 t/m 6 jaar 
o Neem deel aan twee sportieve workshops 
o Keuze uit 09.00 – 10.30 uur of 10.45 – 12.15 uur 

 
▪ SAM junior op 20, 21 en 22 juli 

o Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar 
o Neem deel aan een dag vol plezier, sporten en zwemmen 

▪ Inclusief lunch en tussendoortjes. Op donderdag ook 
incl. diner. 

o Aanmelden is per dag mogelijk. Op di en woe bedraagt het 
€8,50 en op donderdag €10,50 

  
Aanmelden voor één of meerdere dagen is mogelijk! Dit kan 
via https://www.wageningen-actief.nl/zomer-sam-sportweek 
  

 
  

SAM Multisport Junior 
 
Vanaf het nieuwe schooljaar start op maandag 20 september SAM Multisport 
Junior en is breed sportprogramma waar de brede motorische ontwikkeling 
van kinderen centraal staat. 
 
Binnen de multisport lessen is er een variërend aanbod aan sport/spel 
activiteiten, kinderen worden elke keer weer opnieuw uitgedaagd. Als een kind 
jong leert hoe het verschillende spieren gebruikt, de beste technieken weet in 
te zetten, goed samenwerkt en gevoel voor het spel ontwikkelt, heeft het daar 
een leven lang voordeel van. Kinderen vanaf 7 jaar oefenen iedere week 
verschillende beweegvormen. Het programma bestaat uit periodes van drie 
weken waarbij, in samenwerking met sportverenigingen, er steeds een andere 
sport wordt aangeboden en op die manier ook de beweegvormen (zoals 
volleybal, lacrosse, atletiek, korfbal, dans, voetbal, schermen en rugby). Het 
gaat om een periode van 12 weken, iedere maandag van 17.00 – 18.30 uur en 
de kosten voor deelname betreft €36,-. 
  
Meer informatie en aanmelden via https://www.wageningen-actief.nl/sam-
multisport-junior 
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