
 
 

weekinfo nummer 5 
 

vrijdag 16 september 2022 
 
 

 

 

 

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

 

 

Voor de online ouderkalender: klik hier! 

   

Informatieavond Zuid 
 
 

Maandag 26 september 

Informatieavond Noord 
 
 

Woensdag 28 september 

 
Kinderboekenweek 

  

5 - 16 oktober 

Herfstvakantie 
 

 

24 t/m 28 oktober 

 

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

Directeur Berry Burghout: directie@johan-frisoschool.nl 

  
 

 

 

 

Aanwezigheid MT op de locaties 

 

Op onze beide locaties proberen 

we altijd iemand van het MT 

aanwezig te hebben. Dat is fijn 

voor het team wanneer er altijd 

extra handen achter de hand 

zijn, maar ook voor u als ouders. 

Zo is er zoveel mogelijk een 

aanspreekpunt op school (lukt 

niet altijd). 

 

Om dit te regelen hebben we een roostertje gemaakt waarin we 

(onder voorbehoud) onze werkdagen verdelen over Noord en Zuid.  

 

Per week wisselt dit om ervoor et zorgen dat we ook parttime 

werkende collega's regelmatig zien. Marcella werkt vanwege de 

plusgroep op donderdag altijd op Noord. 

 

We zullen onze aanwezigheid vanaf nu delen in de weekinfo.  

 

Komende week ziet het er als volgt uit: 

 

 

 
ma di wo do vr 

Berry Zuid Noord Noord Zuid Noord 

Marcella  Zuid Noord Noord  

Anika  Zuid  Noord Zuid 

 

 

  

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


 

School Olympiade 

 

Donderdag is de jaarlijkse 

schoolsport Olympiade op 

Sportpark de Bongerd. Dit wordt 

georganiseerd door Sportservice 

de Vallei. De groepen 6, 7 en 8 

van alle Wageningse 

basisscholen doen hieraan mee.  

 

Voor donderdag is voor u belangrijk: 

• De leerlingen komen in sportkleding naar school. We fietsen 

samen naar de Olympiade.  

• De leerlingen kunnen voor de zekerheid extra sportkleding 

meenemen.  

• De leerlingen hebben de buitensportschoenen al aan en nemen 

binnen gymschoenen mee. 

• Leerlingen die meedoen met het onderdeel waterpolo nemen ook 

hun zwemkleding en een handdoek mee (er zijn kleedkamers 

beschikbaar voor dit onderdeel). 

Kinderen hebben zelf hun voorkeur kunnen aangeven welke spellen ze 

graag wilden doen. Daar hebben we zo veel mogelijk rekening mee 

gehouden. In totaal is er een aanbod van 38 activiteiten, verdeeld over 4 

rondes. De kinderen horen op school welke activiteiten ze gaan doen. 

De dag eindigt met het afsluitingsfeest om 14.15u op de parkeerplaats 

bij de atletiekbaan. Om 14.30 kunnen de kinderen naar huis. 

 

U kunt uw kind ophalen bij de parkeerplaats. Kinderen mogen ook zelf 

naar huis fietsen. Graag bij de leerkracht laten weten als dit akkoord is. 

Kinderen die niet zelf naar huis gaan, fietsen mee terugnemen naar 

school. Ouders zijn de hele dag welkom om bij de sportactiviteiten te 

komen kijken. 

 

 

 

 

 

 

Studiemiddag 

 
 

Donderdagmiddag hadden we een 

zeer productieve studiemiddag 

waarvan u de opbrengst ook direct 

binnen school kunt zien, met name in 

de onderbouw.  

 

Onderwijsadviseur Tessel van der 

Linde heeft voor groep 1, 2 en 3 een 

scholing gegeven over thematisch 

leren. Ook het belang van het spel bij 

het leren van jonge kinderen kwam uitgebreid aan de orde.  

 

De basis in groep 3 blijven de reken- en leesmethode, maar ook daar zal 

ruimte blijven waarin kinderen zich meer spelend kunnen ontwikkelen. 

Een prachtige manier van onderwijs om met elkaar verder in te vullen.  

 

De bovenbouw heeft zich beziggehouden met de invulling van het vak 

Burgerschapsvorming. Dit wordt door de regering naast taal en rekenen 

gezien als een van de basisvakken. Het is een heel breed vak dat 

verweven is met o.a. wereldoriëntatie, Kwink, godsdienstonderwijs en 

taal.  

 

In dit filmpje wordt deze taak van het onderwijs verder uitgelegd. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jcK_iD3q-2c


In deze weekinfo zetten we even enkele zaken over onze digitale 

communicatie met u op een rijtje! 

 

Parro 
 

Wij gebruiken al enkele jaren Parro voor de 

communicatie met ouders.  

De meeste ouders zijn hier inmiddels mee bekend, maar voor nieuwe 

ouders vermelden we dat nog een keer.  

 

Met Parro kunnen wij eenvoudig en veilig communiceren om elkaar op 

de hoogte te houden over het onderwijs. Alle nieuwe ouders hebben een 

uitnodiging ontvangen, de meeste ouders zijn automatisch overgezet 

naar de nieuwe groep van hun kind  

 

Gebruik je Parro liever vanaf de computer? Log dan in op talk.parro.com. 

Wil je meer weten? Lees dan verder op www.parro.com/ouders. 

 

Hebt u problemen met inloggen of wilt u een nieuwe uitnodiging 

ontvangen? Stuur dan even een berichtje naar info@johan-frisoschool.nl.  

 

 

 

Privacy-voorkeuren 
 

Uiteraard houden we rekening met uw privacy. Uw 

voorkeuren worden via Parro geregistreerd in ons 

administratiesysteem ParnasSys.  

Dit gaat bijvoorbeeld over hoe de school omgaat met foto’s waarop uw 

kind zichtbaar is e.d. 

 

In Parro kunt u uw voorkeuren aangeven. Deze zijn daarmee voor de 

leerkracht zichtbaar! U kunt deze voorkeuren op ieder moment 

aanpassen, maar moeten tenminste een keer door u zijn ingevuld! 

 

 
Absenties melden 
 

In Parro kunt u ook een absentie melden. Misschien hebt u al eens 

gebruik gemaakt van de Parro-app om een ziekmelding te doen via een 

berichtje aan de leerkracht, maar het is de bedoeling u om die melding 

te doen via ‘Absenties’.  

 

U kunt de afwezigheidsmelding, met 

graag een korte toelichting, doorgeven 

in drie categorieën.  

 

- Afwezig wegens ziekte. 

 

- Afwezig om medische redenen zoals bezoek aan dokter of 

tandarts onder schooltijd  
(we vragen u om deze afspraken indien mogelijk buiten de schooltijden te 

plannen) 

 

- Afwezig om overige redenen. Bij niet-acute redenen hebt u 

daarover al eerder contact gehad met de school. In gevallen van 

bijzonder verlof moet daarvoor schriftelijk (per e-mail) 

toestemming zijn verleend door de directie van de school (via 

directie@johan-frisoschool.nl)  

 

Een voordeel voor u is dat u niet hoeft te bellen tussen 8:00 

uur en half negen. Dit is niet altijd handig (soms is het dan 

spitsuur…).  

 

Een voordeel voor ons is dat de afwezigheid zo altijd op de juiste manier 

doorkomt bij de leerkracht en op de goede manier in de administratie 

wordt verwerkt!  

 

Natuurlijk hopen we dat u hier zo weinig mogelijk gebruik van hoeft te 

maken! Alvast bedankt voor uw medewerking 

 

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


 

 

 

 

 

 

 
Ouderportaal 
 

 

Ook kennen we het Ouderportaal, waarmee u op dezelfde manier inlogt 

als bij Parro. In het ouderportaal kunt u o.a. de in onze administratie 

geregistreerde contactgegevens van u inzien en zo nodig correcties 

doorgeven. 

 

Ook zijn hier rapporten te vinden (behalve in de periodes dat ze worden 

bewerkt).  

 

Hier kunt u ook de noodnummers corrigeren en aanvullen. Bij 

noodnummers kunt u telefoonnummers doorgeven van anderen (zoals 

bv opa of oma of vrienden/kennissen) die de school in noodgevallen kan 

bellen wanneer de ouders niet bereikbaar zijn.  

 

Het is dus niet de bedoeling hier opnieuw de nummers van de ouders te 

noteren. Ouders worden in noodgevallen altijd als eerste gebeld. 

 

Heeft slechts een van de ouders toegang tot Parro en/of Ouderportaal, 

en wil ook een andere ouder toegang, geef dat dan even door via 

info@johan-frisoschool.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

##  ingezonden bericht  ## 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderuniversiteit: Superhelden in mijn lichaam  

Wil jij weten wie die superhelden precies zijn, wat ze doen, en hoe jij kan 

helpen je superhelden sterk te houden? Kom dan naar de kinderuniversiteit 

op woensdag 19 oktober!  

Er is ruimte voor in totaal 200 kinderen uit groep 6, 7 en 8, verdeeld over 

twee sessies in de middag. De eerste ronde voor 100 kinderen start om 

14:30 uur, de tweede ronde voor eveneens 100 kinderen start om 17:00 

uur.  

De inschrijving voor de kinderuniversiteit opent op dinsdagochtend 20 

september om 8:00 uur. 

  

Meer info  
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