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Voor de laatste Corona-informatie: Klik hier voor de brief.               

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

 

 

   

 
 
 

 

Studiedag 
(leerlingen vrij) 

 Vrijdag 11 februari 

Rapporten mee 
 
 Vrijdag 18 februari 

Tienminutengesprekken  
 

Week van 21 februari 

Voorjaarsvakantie 
 

28 februari – 4 maart 

 
 

 

Informatie op internet: www.johan-frisoschool.nl 

Algemeen contact via e-mail: info@johan-frisoschool.nl 
Directeur Berry Burghout: directie@johan-frisoschool.nl 

  
 
 

 

 

 

Voorleesdagen  
 

Van 26 januari tot 5 februari zijn de nationale voorleesdagen. Ook bij 

ons op school besteden wij hier aandacht aan.  

 

Soms vergeten we hoe belangrijk voorlezen is voor de ontwikkeling van 

kinderen. Dat is de reden dat deze voorleesdagen worden 

georganiseerd.  

   

In deze periode lezen o.a. de hogere groepen voor aan de lagere 

groepen, en het kan maar zo zijn dat meester Berry ook nog komt 

voorlezen uit zijn lievelingsboek! 

 

Meer informatie over de voorleesdagen en wat u daar thuis aan kunt 

doen kan u vinden op de website van de voorleesdagen. 

 

https://www.nationalevoorleesdagen.nl 
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Up-to-date Corona-maatregelen  

 

Omdat de coronaregels erg vaak veranderen is het soms moeilijk om te 

weten welke versie maatregelen het meest recent is. Daarom hebben wij 

een mapje gemaakt waarin de maatregelen van dat moment altijd te 

vinden zijn. Dit mapje houden we up-to-date.  

U vindt het mapje via deze link: Laatste coronamaatregelen. 

 

 

 

 

 

 

Maandag: studiedag  

 

Afgelopen maandag hadden 

we, zoals u weet, onze 

studiedag. Een onderdeel 

waarover we hebben gepraat 

waren de kernkwaliteiten van 

de school. Wat herkennen wij 

als kernkwaliteiten bij onszelf?  

 

Binnenkort wil ik dit ook graag voorleggen bij u als ouders. We zijn ook 

benieuwd hoe u daar tegenaan kijkt. Verder hebben we veel aandacht 

besteed aan het rapport van de onderbouw en de analyse en verwerking 

van de toetsen in de bovenbouw. Hoewel de studiedag grotendeels 

online moest was het een zinvolle dag. 

 

 
 
 
 

 

 

Coronamaatregelen  

 

We begonnen goed na de 

kerstvakantie, maar inmiddels 

lopen de coronabesmettingen 

weer hoog op. Ook bij ons op 

school krijgen we meer 

meldingen van positieve testen.  

 

Wij communiceren dit met de groep waar deze kinderen in zitten. Bij 1 

of 2 besmettingen binnen 7 dagen hoeft de hele groep niet in 

quarantaine. Bij 3 of meer besmettingen binnen 7 dagen is dit in principe 

wel nodig. We houden op school bij op welke datum een leerling positief 

testte en wanneer hij of zij voor het laatst op school is geweest. Van de 

GGD kregen we weer een overzicht van de laatste regels. We hebben ze 

puntsgewijs op een rijtje gezet. Klik hier voor de brief. 

 

 

Juf Eefke 40 jaar in het onderwijs  

 

Juf Eefke was afgelopen week 

40 jaar in het onderwijs. De juf 

werkt al vanaf 2004 op de 

Johan Frisoschool. In de periode 

daarvoor werkte ze o.a. bij CNS 

in Ede. Op de studiedag hebben 

we de juf al even in het 

zonnetje gezet. In de komende 

tijd zullen we hier nog meer 

aandacht aan besteden. We 

feliciteren haar in ieder geval 

met deze mooie mijlpaal! 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1HVY-PSAR3PIDRsWBVkfwgyL6gd0Nw05S
https://drive.google.com/file/d/1b4LU79KLiBRz3F8DUWxOUhCFFtS7OIVT/view


 

 

Toetsen leerling volgsysteem  

 

Deze weken worden in alle groepen de toetsen voor het leerling 

volgsysteem, het LOVS, gemaakt. Dit zijn toetsen die we ieder half jaar 

afnemen en die onafhankelijk zijn van de lesmethodes. Zij brengen de 

grote lijn van ontwikkeling van de kinderen in kaart en worden op de 

oudergesprekken met u besproken.  

 

Deze LOVS-toetsen in de groepen 3 t/m 5 zijn dit jaar vernieuwd en 

hebben ook een nieuwe naam: Leerling in Beeld (ook van Cito).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo'n nieuwe toets vraagt altijd wat aanpassing. Vooral voor de 

rekentoets van groep 3 is de vraag hoe goed hij aansluit bij de inmiddels 

behandelde lesstof in de methode en hoe wordt omgegaan met de 

normering. We zien deze eerste rekenafname in groep 3 dan ook als een 

soort nulmeting. Het is mooi om daar ons onderwijs, zo nodig, weer op 

bij te kunnen stellen.  

 

Voor het volgen en analyseren van de aangeboden lesstof in de klas 

gebruiken we vooral de toetsen uit onze lesmethodes. Deze zijn meer 

geschikt om eventuele niet-behaalde lesdoelen op te sporen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


