Nieuwsbrief 7
30 november 2018
Plakboeken kleuters mee naar huis
De kleuters krijgen vandaag hun plakboek mee naar huis. In de afgelopen periode is er hard gewerkt
rond de thema’s dieren, Kinderboekenweek en herfst.
Wilt u het plakboek t.z.t. weer inleveren? Het eerste plakboek krijgt uw kind van school. Indien het
vol is, wilt u dan alstublieft zelf een nieuw plakboek aanschaffen? Bij voorbaat dank.

Oudervragenlijst december 2018
Onze school werkt continu aan verbetering op alle mogelijke terreinen. Onderdeel daarvan is dat we
regelmatig aan alle ouders/verzorgers van onze school vragen hoe zij tegen ons onderwijs aankijken.
Op deze manier krijgen we een scherp beeld van onze sterke kanten en verbeterpunten.
We stellen het op prijs wanneer u de vragenlijst wilt invullen. Uw antwoorden worden anoniem
verwerkt. U kunt tussentijds gegevens opslaan, zodat u op een ander moment de vragenlijst verder
kunt afmaken. Sluit u na de laatste vraag het onderzoek af, dan kunt u daarna niets meer wijzigen.
Uw antwoorden worden direct verwerkt in het totale overzicht van resultaten. De vragenlijst biedt
geen ruimte voor aanvullende opmerkingen. Die kunt u mailen naar info@johanfriso.nl.
We zullen de belangrijkste conclusies en de voorgenomen acties te zijner tijd aan u terugkoppelen.
U ontvangt op maandag 3 december een email met de titel ‘Oudervragenlijst december 2018’
afkomstig van cbs Johan Friso. Daarin vindt u de link naar de vragenlijst.
Wilt u de vragenlijst alstublieft uiterlijk maandag 17 december invullen?
Alvast hartelijk dank voor de moeite.

Schriften kijken
Maandag 3 december 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.

Sinterklaasfeest woensdag 5 december a.s.
Locatie 196
Dit jaar komt Sinterklaas weer op een bijzondere manier naar onze school. Hij zal aankomen via de
Chico Mendesring.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 van onze school én van De Bever gaan hem samen opwachten.
Daarom zijn er een paar dingen anders dan andere jaren.
Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen is er, in overleg met de wijkagent, besloten dat de
ouders bij de rotonde staan en de kinderen op een veiligere plek, bij de kiss-and-ride-strook voor De
Bever. Ouders/verzorgers kunnen dus niet bij de kinderen staan.
Dit betekent dat u op 5 december uw auto niet kunt parkeren op de kiss-and-ride-strook.
Om alles goed te laten verlopen, vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:
 08.20 uur: alle kinderen van groep 1 t/m 4 gaan bij het horen van de schoolbel met hun jas aan
naar hun klas; op tijd zijn is heel belangrijk!
 08.20 uur: ouders/verzorgers die de aankomst van Sinterklaas willen meemaken, gaan naar de
rotonde.
 08.45 uur: aankomst van Sinterklaas.
Locatie 821
Ook op locatie 821 vieren de kinderen het sinterklaasfeest. Zij maken surprises voor elkaar.
Het naar binnen brengen van de surprises is altijd spannend. Daarbij gelden de volgende afspraken:
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 08.20 uur: de kinderen brengen hun surprises in de klas en gaan weer naar buiten.
 08.30 uur: alle kinderen gaan naar binnen, het sinterklaasfeest begint.
We kijken uit naar een heel gezellig Sinterklaasfeest. De Sintcommissie.

Speelgoedmorgen in de groepen 1-2
Als afsluiting van de gezellige sintperiode mogen de kinderen van de groepen 1-2 op donderdag 6
december speelgoed meenemen naar school.

Versieren school
Zoals u wellicht heeft gezien, zijn onze schoolgebouwen weer opgefleurd met sintversieringen, deels
gemaakt door de ouderraad. Alle ouders die hebben meegeholpen: hartelijk dank!
Op donderdag 6 december om 08.30 uur gaan we de sintversieringen opruimen en de school in
kerstsfeer brengen. Op maandag 7 januari om 08.30 uur willen we alles weer opbergen om met een
schone lei het nieuwe jaar te kunnen beginnen.
Fijn dat er al ouders te kennen hebben gegeven dat ze komen helpen. Vele handen maken licht werk!

Kerst: feest van liefde en vrede
Kerst gaat over liefde en vrede op aarde en vaak willen we dan ook een liefdevol en vredig feest met
kerst. Maar als dat in het echt niet zo is? Als liefde en vrede ver te zoeken zijn, als er ziekte is, als er
ruzie is, als er...
Weet u al dat er een gebedsgroep is op de Johan Frisoschool? Heeft ú iets dat u onder de aandacht
van de gebedsgroep wilt brengen of kent u iemand die gebed nodig heeft? Dan kunt u dit doorgeven
op het volgende e-mailadres: gebedsgroep@johanfriso.nl.
Wilt u mee bidden? Weet u welkom!! Een keer per maand van 08.30 tot 10.00 uur komen we bij
elkaar bij één van de deelnemende ouders. Baby’s en peuters kunnen gewoon meegenomen
worden. Wilt u wel mee bidden, maar kun u niet? Neem dan gerust contact met ons op.
Namens de ouders van de gebedsgroep, Claudia Snoek.

Kerstviering kleuters woensdag 19 december a.s.
Op woensdag 19 december a.s. vieren de kleuters van 18.30 toto 19.30 uur het kerstfeest in hun
eigen klas. U bent als ouders/verzorgers van harte welkom op het kerstfeest van uw kind. U krijgt
hiervoor nog een uitnodiging. Omdat we met veel kinderen en ouders/verzorgers zijn, willen we een
paar organisatorische zaken onder uw aandacht brengen:
 Om teleurstellingen en/of vervelende situaties op de avond van de kerstviering te voorkomen,
wijzen wij u erop dat er bij het kerstfeest van de groepen 1 en 2 per leerling maximaal twee
mensen (niet zijnde jongere broertjes/zusjes) mee kunnen komen.
 Het is goed om alle aandacht bij de viering te houden; wij verzoeken u daarom alleen vóór of na
de viering foto’s te maken. In het kader van de AVG mag dat alleen van uw eigen kind. Wij maken
tijdens de viering enkele foto’s. Deze kunt u bekijken via Mijnschoolinfo.

Kerstviering groepen 3 en 4 woensdag 19 december a.s.
Op woensdag 19 december a.s. vieren de groepen 3 en 4 van 18.30 tot 19.30 uur het kerstfeest in
hun eigen klas. Hierbij zijn geen ouders aanwezig. In het kader van de AVG wijzen we u erop dat het
bij het in de klas brengen van uw kind alleen is toegestaan om foto’s of filmpjes van uw eigen kind te
maken. De leerkrachten brengen de kinderen na afloop van de viering naar buiten. We kijken uit naar
een fijne viering.
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Kerstviering groepen 5 t/m 8 donderdag 20 december a.s.
Op donderdag 20 december a.s. vieren de groepen 5 t/m 8 van 19.00 tot 20.00 uur het kerstfeest in
hun eigen klas. Hierbij zijn geen ouders aanwezig. In het kader van de AVG wijzen we u erop dat het
bij het in de klas brengen van uw kind alleen is toegestaan om foto’s of filmpjes van uw eigen kind te
maken.
De kinderen komen na afloop van de viering zelfstandig naar buiten. Als u uw kind komt ophalen is
het handig om van tevoren een plaats af te spreken waar u staat. Dat scheelt 'gezoek' in de drukte en
in het donker. De leerlingen van de groepen 8 zullen na afloop van de kerstvieringen op locatie 821
enkele kerstliederen zingen op het schoolplein aan de kant van het voetbalveld. Komt u ook luisteren
en misschien wel meezingen?

Nieuws van de sportcommissie
Sporten, dat is superfijn.
Leuk dat er zoveel sporten zijn,
waar we als school aan deel kunnen nemen,
met veel plezier en zonder problemen.
We worden ook dit jaar weer met freerunnen verwend,
Dordtsport heeft hiervoor vier woensdagen gepland!
De Friso-inschrijvingen zijn goedgekeurd:
álle Friso-kinderen zijn op 12 december aan de beurt!
Van 13.30 tot 14.15 uur gaan jullie allemaal 'runnen,'
laat maar eens zien, wat jullie kunnen!
O ja, omdat het best kort is, is het wel fijn,
als je al om 13.15 uur aanwezig kunt zijn.
Dan kun je met veel bombarie,
basketballen op 16 januari!
Inschrijven hiervoor, ik noem het nog een keer,
en ook voor tafeltennis kan niet meer.
Let trouwens goed op,
anders wordt het nog een strop:
tafeltennis is NIET op 28 december,
dat is per ongeluk verkeerd gegaan.
Het staat wél goed in de kalender:
op vrijdag 4 januari hoort het tafeltennis te staan!
Wil je dit nog eens checken en ook voor de tijd,
raadpleeg de website van de Friso, daar staat het geheid!
Maar eerst allemaal gezellig het Sinterklaasfeest vieren
en met de surprises en cadeautjes anderen plezieren.
Dan nog 2½ week voor de vakantie
en dat dat fijne dagen worden, is bijna een garantie.
En dan... de kerstvakantie, dus twee weken lekker vrij
en zeg nou eens heel eerlijk, daarvan wordt iedereen toch blij?
En dan in het nieuwe jaar kunnen jullie ook weer heel frivool
lekker gaan sporten namens jullie school!
De sportende dicht-piet en de dichtende sport-piet
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Belangrijke data
05 december: Sinterklaasfeest.
14 december: Nieuwsbrief 8 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
19 december: Kerstviering groepen 1 t/m 4 in de klas (18.30 uur).
20 december: Kerstviering groepen 5 t/m 8 in de klas (19.00 uur).
21 december: Alle leerlingen ’s middags vrij.
22 december t/m 6 januari: Kerstvakantie.
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