Nieuwsbrief 8
14 december 2018
Kerstgroet
Zie je deze kaarsjes.
één ervan mag aan,
elke week een kaarsje meer,
het kerstfeest komt eraan.
Kijk eens naar de kaarsjes,
het feest komt dichterbij,
het lichtje brandt niet meer alleen,
er komt een tweede bij.
Een kleine rij van kaarsjes,
ze geven steeds meer licht,
het derde kaarsje brandt nu ook,
ze brengen een bericht.
Nu branden alle kaarsjes,
wil je hun boodschap horen,
we gaan nu bijna vieren
dat Jezus is geboren.
‘Adventgedicht voor jonge kinderen’, geschreven door Coby Poelman. Bron: Kind op Maandag

Namens alle collega’s wens ik u, samen met uw kind(eren) en naasten, een gezegend kerstfeest en
een gezond en vreugdevol 2019.
José van Heusden

Kerstviering kleuters woensdag 19 december a.s.
Op woensdag 19 december a.s. vieren de kleuters van 18.30 tot 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.
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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.

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?

Oudervragenlijst december 2018 reminder
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.
Onlangs heeft u van ons een mail gehad met daarin het verzoek om de ‘Oudervragenlijst december
2018’ in te vullen. In die mail staat ook de link naar de vragenlijst.
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.
Mocht u de vragenlijst nog niet hebben ingevuld, dit kan t/m maandag 17 december.
Alvast hartelijk dank voor de moeite.

Parkeerterrein Wellantcollege
Zoals u wellicht al heeft vernomen, gaan onze buren, het Wellantcollege, verbouwen/renoveren. We
worden door het Wellantcollege goed op de hoogte gehouden van alle activiteiten.
Na de kerstvakantie starten de bouwactiviteiten. Er komt een nieuw mbo-gebouw op het terrein van
het Wellantcollege. Als het mbo-gebouw klaar is, start de nieuwbouw/verbouw van het vmbo/mavogebouw op het terrein waar nu het mbo-gebouw staat.
Omdat een deel van het terrein als bouwterrein wordt ingericht, heeft dit consequenties voor het
parkeerterrein tussen het Wellantcollege en locatie 821. Het zal drukker worden op dat
parkeerterrein en het Wellantcollege heeft ons verzocht alle ouders/verzorgers en bezoekers van
onze school te melden dat er met ingang van heden niet meer geparkeerd mag worden op genoemd
parkeerterrein. Ook niet kortdurend. In verband met de veiligheid van iedereen verzoeken we u aan
deze vraag van onze buren gehoor te geven. U kunt gebruikmaken van de parkeerplaats ter hoogte
van het Dijckhuis, net voorbij locatie 821.

Kerstvakantie
Vrijdag 21 december a.s. begint voor alle kinderen om 12.00 uur de kerstvakantie. We zien elkaar
graag weer op maandag 7 januari 2019 om 08.30 uur op school terug.
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Vuurwerk
Op verzoek van de gemeente Dordrecht vragen we uw aandacht voor het veilig omgaan met
vuurwerk.
Voorkom ongelukken, ruim vuurwerkafval snel op!
Het is gebleken dat veel vuurwerkongelukken gebeuren door het afsteken van vuurwerk dat eerder
niet is afgegaan. Dit kunt u voorkomen door vuurwerk snel op te ruimen. Het liefst zodra u klaar bent
met uw viering of 's morgens vroeg. Wijs kinderen erop dat ze oud vuurwerk niet opnieuw afsteken.
Ruim het zelf op of help kinderen erbij. De gemeente voert campagne om iedereen in Dordrecht te
wijzen op de eigen verantwoordelijkheid om vuurwerkslachtoffers te voorkomen.
Lever in en verdien!
Kinderen kunnen verdienen met vuurwerkafval en met kerstbomen. Vuurwerkafval levert € 1,00 per
volle afvalzak op en kerstbomen € 0,50 per stuk.
Vuurwerkafval en kerstbomen kunnen op woensdag 2 januari of woensdag 9 januari 2019 tussen
10.00 en 15.00 uur naar de bekende inleverpunten worden gebracht. Kijk op www.dordtveilig.nl voor
meer info.
Inleverlocaties in Stadspolders:
 Chico Mendesring, t.h.v. Balsa
 Chico Mendesring, t.h.v. T-splitsing Amazone en Branco
 Van den Broekerf, t.h.v. Geert Groote School
 Pearl Buck-erf, t.h.v. parkeerplaats
 Van Eesterenplein, t.h.v. WC Bieshof

Schriften kijken
Maandag 7 januari 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.

Nieuws van de sportcommissie
Freerunnen is de laatste sport in 2018 geweest. Een zeer dynamische sport waarbij de waarschuwing
“Don’t try this at home” niet zou misstaan. Maar door de deskundige begeleiding van DVO hebben
de kinderen een erg leuke clinic achter de rug.
En hoewel hiermee het sportieve jaar 2018 ten einde is, zijn de voorbereidingen voor 2019 al in volle
gang! We vragen daarom hierbij jullie aandacht voor een aantal sporten waar de kinderen in 2019
aan kunnen deelnemen.
Er zal worden gestart op vrijdag 4 januari met tafeltennis, gevolgd door een basketbaltoernooi op
woensdag 16 januari. De inschrijvingen hiervoor zijn inmiddels gesloten.
Maar op woensdag 23 januari is er een EK special van de ijssporten. Er zullen drie schaatsclinics
worden aangeboden: shorttrack, kunstrijden en ijshockey, allemaal met een EK tintje. Afgelopen
herfstvakantie heeft er een soortgelijke middag plaatsgevonden en daarover waren de kinderen erg
enthousiast.
Op woensdag 30 januari is er een clinic klimmen en op woensdag 6 en 13 februari is er een
volleybaltoernooi.
Tot slot is er op woensdag 6 maart zwemmen.
Voor de ijssporten, klimmen, volleybal en zwemmen kunnen jullie je uiterlijk inschrijven tot
woensdag 19 december a.s!
Wij wensen jullie allemaal heel gezellige feestdagen met elkaar en een sportief 2019 toe!
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Belangrijke data
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.
11 januari: Nieuwsbrief 09 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
11 januari: Studiedag team (alle leerlingen zijn vrij).
22 januari: verjaardag juf Klazien en juf Wilma.
25 januari: Open ochtend van 09.00-11.00 uur (locatie 196).
25 januari: Nieuwsbrief 10 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
28 januari: Inschrijven voor schoolkeuzegesprekken/10-minutengesprekken via MijnSchoolinfo.
01 februari: Verjaardag juf Ute en juf Francina.
08 februari: Nieuwsbrief 11 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
08 februari: Rapporten groep 4 t/m 8 gaan mee.
11, 12 en 14 februari: Schoolkeuzegesprekken groepen 8.
12 en 14 februari: 10-minutengesprekken groepen 1 t/m 7.
15 februari: Plakboeken groepen 1/2 en rapporten groepen 3 gaan mee.
22 februari: Nieuwsbrief 12 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
23 februari t/m 3 maart: Voorjaarsvakantie.
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