Nieuwsbrief 3
28 september 2018
Schriften kijken
Maandag 1 oktober a.s. is er na schooltijd gelegenheid voor de ouders/verzorgers van kinderen in de
groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

Studiedag
In verband met de studiedag voor alle medewerkers van de Scholen van Oranje zijn alle leerlingen op
dinsdag 2 oktober a.s. vrij.

‘Kom erbij!’ Kinderboekenweek 3 t/m 14 oktober
Vriend, mattie, makker, BFF, kameraad, homie, maatje, bestie…. hoe je je vrienden ook noemt, ze
zijn vast belangrijk. In bijna alle kinderboeken komt vriendschap voor en daarom is dat het thema van
de Kinderboekenweek in 2018. Wat gaan we doen tijdens de Kinderboekenweek op de Friso?
• Op woensdag 3 oktober om 08.45 uur openen we op beide gebouwen de Kinderboekenweek
buiten op het schoolplein met het lied ‘Kom erbij!’. Komt u er ook even bij?
• Die middag mogen de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van 12.00 uur-13.00 uur op locatie 821
hun eigen boeken verkopen op een heuse boekenmarkt. Dit zal zijn tegen kleine prijsjes zoals op
de kleedjesmarkten op bijvoorbeeld Koningsdag. Op deze dag nemen de kinderen de boeken
mee die ze willen verkopen en een kleedje. Bij droog weer houden we de boekenmarkt op het
schoolplein, bij slecht weer zoeken de kinderen een plaatsje ergens in het gebouw. Waarschijnlijk
vinden de kinderen het ook leuk om zelf even rond te lopen en te zoeken naar boeken die ze leuk
vinden. Geeft u hen dus wat (klein)geld mee. Ook de kinderen die zelf geen boeken verkopen en
de jongere kinderen van locatie 196 zijn van harte uitgenodigd om op zoek te gaan naar
interessante boeken of gewoon de sfeer van de boekenmarkt te proeven. Lezen is belangrijk,
maar vooral erg leuk!
• De groepen 1 t/m 3 gaan naar ‘De Oude School’ om naar de voorstelling ‘Monkie’ van Het KLEIN
Toneel te kijken.
• De groepen 4 en 5 gaan naar ‘De Oude School’ om naar de voorstelling ‘Dik Trom’ van Het KLEIN
Toneel te kijken.
• De groepen 6 t/m 8 krijgen een introductieles over het boek ‘Het Gelukkige Eiland’ en zullen
later in het schooljaar deze voorstelling in het theater gaan zien.
• De afsluiting van de Kinderboekenweek is op vrijdag 12 oktober a.s. De oudere kinderen lezen
dan voor aan de jongere kinderen.
Er zijn veel boeken gekocht dankzij een grote bijdrage van de ouderraad. We kijken uit naar een
inspirerende Kinderboekenweek.

Schoolfotograaf 9 en 10 oktober
De schoolfotograaf komt weer foto’s maken van uw kind(eren). Hij komt op dinsdag 9 oktober op
locatie 821 en op woensdag 10 oktober op locatie 196.
De broertjes/zusjesfoto’s worden gemaakt op woensdag 10 oktober op locatie 196 vanaf 12.30 uur.
U kunt t/m woensdag 10 oktober 09.00 uur persoonlijk intekenen bij Maureen op locatie 196. Het is
helaas niet mogelijk dit digitaal of telefonisch te doen.
Indien u gelijk om 12.30 uur aan de beurt bent, wilt u dan buiten wachten tot 12.25 uur en dan pas
naar binnen gaan?
U kunt de gemaakte foto’s digitaal betalen via een persoonlijke inlogcode die u via uw kind ontvangt.
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Tevens willen wij erop wijzen dat de keus aan u is om de foto's wel of niet af te nemen. Mocht de
foto niet het gewenste resultaat geven, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de fotograaf.

Nieuws van de sportcommissie
Zoals jullie weten, komen binnenkort de eerste schoolsporttoernooien er aan. De inschrijvingen
hiervoor zijn inmiddels gesloten. De teams zijn gemaakt en ingeschreven bij Dordt Sport. We vinden
het erg leuk dat er namens de Johan Frisoschool zoveel kinderen meedoen aan de schoolsporten!
Op woensdag 10 oktober starten we met handbal, op de woensdag erna, 17 oktober, staat judo op
het programma. En dan kan er op woensdag 24 oktober, in de herfstvakantie!, voor de eerste keer
worden meegedaan aan ijssporten. Hiervoor hebben zich van onze school ruim 30(!) kinderen
aangemeld! Zodra meer informatie over deze sporten bij ons bekend is, plaatsen wij dat op de
website.
Meedoen met schoolsporttoernooien doe je namens de Johan Friso en daarom moet je een
schooltenue hebben. Ben je nog niet in bezit van een schooltenue, dan kun je er tegen contante
betaling van € 25,- (borg) eentje afhalen bij meester Enrico op vrijdag 5 oktober of op maandag 8
oktober, om 12.00 uur of om 15.15 uur in de liftkamer op de benedenverdieping van locatie 821.
Verder doen wij hierbij een oproep aan degenen die op dit moment een schooltenue hebben wat
eigenlijk aan de krappe kant is, om dit voor een grotere maat te ruilen. We hebben voor onze jongste
kinderen op dit moment erg weinig kleine maten liggen en zouden graag wat meer XXS'jes hebben.
Een tenue omruilen voor een ander tenue in een grotere maat kan (uiteraard kosteloos) op de
hierboven genoemde momenten.
We wensen alle kinderen die de komende woensdagen gaan sporten hele sportieve en gezellige
middagen!

Belangrijke data
02 oktober: Studiedag teams Scholen van Oranje (alle leerlingen zijn vrij).
03 oktober: Start Kinderboekenweek.
09 oktober: Schoolfotograaf op locatie 821.
10 oktober: Schoolfotograaf op locatie 196; broertjes-/zusjes foto’s vanaf 12.30 uur op locatie 196.
12 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek.
12 oktober: Nieuwsbrief 4 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
20 t/m 28 oktober: Herfstvakantie.
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