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Gelukkig nieuwjaar
We wensen alle ouders en kinderen een heel gelukkig en gezond nieuwjaar toe.

Theaterlezen
Afgelopen bestuursbijeenkomst heeft ons bestuurslid Saskia Platenkamp afscheid genomen van het
schoolbestuur van Scholen van Oranje. Zij wilde geen afscheidscadeau, maar boeken voor onze
school. Haar eigen kinderen hebben bij ons op school gezeten, daarom wilde ze bij haar afscheid een
cadeau geven aan de Friso. We hebben voor de groepen 3 en 4 leesboeken 'Theaterlezen'
aangeschaft. Een manier van lezen waarbij tekstrollen worden verdeeld en kinderen op creatieve
wijze worden gestimuleerd om te lezen en veel leesplezier beleven. Ook vanaf deze plaats onze
hartelijke dank, Saskia!

Leerlingvolgsysteem
Wij volgen onze kinderen door toetsen en observaties. Vanaf volgende week zullen de toetsen van
Cito weer afgenomen worden. Voor de groepen 2 is dat voor taal en rekenen. Voor de groepen 3 is
dat voor spelling en rekenen. Voor de groepen 4 t/m 8 is dat voor spelling, rekenen en begrijpend
lezen. U kunt via het Ouderportaal inzien wat de scores zijn van uw kind. Mocht u vragen hebben
n.a.v. de scores, dan kunt u deze tijdens de 10-minutengesprekken bespreken.

Oudervragenlijst december 2018
Allereerst willen we alle ouders die de vragenlijst over de kwaliteit van ons onderwijs hebben
ingevuld hartelijk danken. Inmiddels is de Oudervragenlijst afgerond en zijn de resultaten bekend.
Wij zullen in de komende weken een analyse maken van de resultaten. De resultaten van de
Oudervragenlijst en deze analyse worden besproken in ons team en in de medezeggenschapsraad.
Eind februari zullen we het volledige rapport, de resultaten en de analyse publiceren via onze
website. In de Onderwijsnieuwsbrief van maart kunt u lezen wat het resultaat is en hoe wij hier
verder mee omgaan.

Leerlingvragenlijst januari 2019
Deze maand gaan wij onze leerlingen van de groepen 6 t/m 8 vragen wat zij vinden van de school.
We stellen o.a. vragen over de verschillende vakgebieden, over de lessen en de leerkrachten en over
het gevoel van veiligheid op school. Dat doen we door middel van een anonieme vragenlijst. Deze
lijst wordt op school ingevuld. De resultaten van de leerlingvragenlijst en deze analyse wordt ook
besproken in onze leerlingenraad en medezeggenschapsraad. Eind februari zullen we het volledige
rapport, de resultaten en de analyse publiceren via onze website.

Leerlingenraad
Vanaf eind januari gaan we op school starten met een leerlingenraad voor de kinderen uit de
groepen 5 t/m 8. Op onze school nemen we iedere dag beslissingen die direct van invloed zijn op ons
onderwijs en dus op onze leerlingen. We vinden het belangrijk dat ook kinderen gehoord en gekend
worden in deze besluiten. Daarom gaat juf José iedere 6 weken in gesprek met een afvaardiging uit
de groepen 5 t/m 8.
Uit iedere groep 5 t/m 8 nemen 2 kinderen deel aan de leerlingenraad. Iedere vergadering zijn dat
weer twee andere kinderen.
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Alle groepen krijgen de agenda toegestuurd, zodat in de klas de vergadering kan worden voorbereid.
Na afloop worden ook de notulen verspreid onder alle groepen, zodat de resultaten van de
vergadering in de groepen besproken kunnen worden.
In juni gaan we evalueren of de leerlingenraad is geslaagd in het doel de actieve betrokkenheid van
onze leerlingen te verbeteren in de besluitvorming.
Onze eerste vergadering is op 22 januari. We evalueren dan o.a. het sinterklaasfeest en het
kerstfeest en we bespreken met elkaar de resultaten van de leerlingvragenlijst. Via onze
(onderwijs)nieuwsbrieven zullen we u informeren over onze ervaringen.

Open ochtend
Vrijdag 25 januari a.s. is het van 09.00 uur - 11.00 uur ‘open ochtend’ op onze hoofdlocatie Chico
Mendesring 196. Ouders van kinderen die nog geen 4 jaar zijn, zijn dan van harte welkom om de
school te bekijken en eventueel hun kind in te schrijven.

LunchLokaal zoekt overblijfkrachten voor locatie 821
Na de zomervakantie zijn er 4 nieuwe overblijfkrachten het team op locatie 196 komen versterken.
Daar is ons team nu compleet, waardoor we een goede overblijf kunnen bieden.
Op locatie 821 zorgt dagelijks een team van 7 à 8 vrijwilligers dat er kinderen gebruik kunnen maken
van de overblijf. Op 8 momenten komen we een overblijfkracht tekort, 2 vrijwilligers per dag. Dit
wordt momenteel door het huidige team opgevangen door wekelijks een extra dienst te draaien,
maar aanvulling van dit team is hard nodig.
We zoeken daarom met spoed 2 nieuwe overblijfkrachten per dag voor de groepen 5 t/m 8.
Zitten je (klein)kinderen op de Johan Frisoschool en vind je het leuk om 1 of 2 vaste dagen per week
samen met een collega kinderen te begeleiden bij eten en spelen in hun middagpauze, meld je dan
alsjeblieft aan. Je eigen (klein)kinderen kunnen uiteraard kosteloos overblijven (ook op dagen dat je
de overblijf niet doet). Voor iedere overblijfbeurt ontvang je een vrijwilligersvergoeding van € 12,50.
In de loop van het schooljaar dien je een Basiscursus TSO (tussenschoolse opvang) te volgen.
Dit is 3 x 2 uur, naar keuze op dinsdagavond of woensdagochtend. Daarnaast is er 3 à 4x per
schooljaar aansluitend aan de overblijf een teamvergadering.
Aanmelden kan bij overblijfcoördinator Jacintha Tiel Groenestege, bereikbaar via
jacintha@lunchlokaal.nl / 06-34490760 (ma, di, do).

Nieuws van de sportcommissie
De sportcommissie wenst iedereen een bijzonder gelukkig en sportief 2019 toe!
Januari staat traditiegetrouw in het teken van de goede voornemens. Meer sporten is er zo één. De
kinderen die zich hebben opgegeven kunnen zich in januari flink uitleven bij diverse sportactiviteiten.
Op 16 januari doen vijf teams van de Johan Friso mee met het basketbaltoernooi en op 23 januari
zijn er weer drie schaats-clinics tijdens de IJssporten EK Special. Op 30 januari staat de clinic
klimmen voor het eerst op de kalender. Door de grote hoeveelheid aanmeldingen (450 leerlingen uit
heel Dordrecht hebben zich hiervoor opgegeven!) is Dordtsport genoodzaakt om deze clinic te
verdelen over 3 woensdagmiddagen. Let daarom goed op, op welke dag de kinderen van de Johan
Friso staan ingedeeld!
Op 6 en 13 februari is het volleybaltoernooi in de zaal en op 6 maart worden de kinderen verwacht
in het zwembad voor de zwemsporten. Veel hè!
Voor al deze sporten is de inschrijfdatum inmiddels gesloten. Vanaf 20 maart starten de
buitentoernooien zoals hockey en voetbal. Houd daarom de nieuwsbrief (en/of website) goed in de
gaten voor de inschrijvingen!
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Belangrijke data
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 t/m 4 februari: 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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