
 
 

weekinfo nummer 22 
 

vrijdag 18 maart 2022 
 
 

 

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

 

Voor de online ouderkalender: klik hier! 

   

Schooltuin  
klusochtend Noord 

 
 Zaterdag 26 maart  

09:30-12:00 uur 

Schooltuin  
klusochtend Zuid 

 
 Zaterdag 26 maart  

10:00-12:00 uur 

Studiedag 
Leerlingen vrij 

 Woensdag 30 maart 

Open dag Noord 
 
 

Woensdag 6 april 
9:00-16:30 uur 

Noord gr 3-8: 

Open gymlessen 
uitnodiging volgt! 

 Dinsdag 12 april 

Open dag Zuid 
 
 

Woensdag 13 april 
9:00-16:30 uur 

   

 
 

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

Directeur Berry Burghout: directie@johan-frisoschool.nl 

  
  

 

https://sites.google.com/view/friso-ouderkalender/homepage
http://www.johan-frisoschool.nl/
mailto:info@johan-frisoschool.nl
mailto:directie@johan-frisoschool.nl


 
 

 

Open dag 
 

Op twee woensdagen in april houden we een open dag, de 6e op Noord 

en een week later op Zuid. Deze dagen zijn bedoeld voor ouders die op 

zoek zijn naar een school voor hun kind.  

 

Kent u mensen in uw omgeving voor wie dit misschien 

van toepassing is, wilt u hen dan op deze open dag 

wijzen?  

 

De kinderen krijgen vandaag (of begin volgende week) een poster mee 

naar huis om thuis, of ergens anders, voor het raam te hangen.  

 

 

Instellen van uw Privacy-voorkeur  
 

Wij doen ons best zorgvuldig en gepast om te gaan 

met de privacy van de kinderen. We houden daarbij 

rekening met ieders specifieke voorkeuren. U kunt dit 

zelf makkelijk en veilig registreren. 

 

U als ouder registreert dit als volgt in Parro: 

-1- Onder acties (onder de groepen) vindt u de Privacy-voorkeuren. Tik 

daarop. 

-2- Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het 

potloodje achter het kind.  

-3- Ook tijdens het schooljaar kunt u inzien wat u eerder hebt doorgeven 

en dat zo nodig wijzigen. 

 

Hebt u uw voorkeuren nog niet ingesteld, wilt u dat dan 

binnenkort doen? Dank alvast! 

 

 

 

Corona-informatie:  

Nu de meeste Coronamaatregelen zijn opgeheven 

hebben we de link naar de informatie hierover uit 

de weekinfo verwijderd!  

   

 

 

 

 

 

 

 

Parro 
 

Via Parro worden regelmatig leuke of belangrijke mededelingen over de 

groep aan u gestuurd! 

 

We zien dat deze berichten door veel ouders vaak snel gelezen worden. 

Vaak heeft binnen 10 minuten al zo’n 2/3 van de ouders het bericht 

gezien. Dat is een mooie score. 

 

Hebt u ook de push-notificatie bij Parro ingesteld zodat 

ook voor u het verstuurde bericht snel opvalt?  

 

Hoe doe je dat:  

1. Ga in Parro naar de instellingen (laatste tab). 

2. Klik op Meldingen. 

3. Klik daarna op Push notificaties instellen. 

 

 NB: Leerkrachten hebben hun bereikbaarheid via Parro soms 

 alleen openstaan op hun werkdagen. Daarbuiten niet altijd. Zij 

 lezen uw bericht dan wel, maar misschien wat later.   


