Nieuwsbrief 12
22 februari 2019
Voorjaarsvakantie
Zaterdag 23 februari a.s. begint de voorjaarsvakantie. We zien elkaar graag weer op maandag 4
maart om 08.30 uur op school terug. Iedereen een fijne vakantie!

Schriften kijken
Maandag 4 maart a.s. is er na schooltijd weer gelegenheid voor de ouders/verzorgers van de
kinderen uit de groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

Afscheid juf Anita
Na een lange periode van ziekte heeft juf Anita besloten haar werkzaamheden als groepsleerkracht
bij Scholen van Oranje te beëindigen. We nemen als team op donderdag 7 maart afscheid van haar.
Juf Anita is heel veel jaren aan onze school verbonden geweest. Namens alle kinderen, ouders en
collega's bedanken wij haar heel hartelijk voor de fijne samenwerking. We wensen haar veel sterkte
en alle goeds voor de toekomst.

Oudervragenlijst 2018
De resultaten en analyse van de Oudervragenlijst, die we in december 2018 onder alle ouders
hebben afgenomen, staan gepubliceerd op onze website.

Leerlingvragenlijst 2019
De resultaten en analyse van de Leerlingvragenlijst, die we in januari onder alle leerlingen van de
groepen 6 t/m 8 hebben afgenomen en vervolgens hebben besproken in de Leerlingenraad, staan
gepubliceerd op onze website.

Beleid leerlingen met voedselallergie
Op onze school vieren we regelmatig feestjes, of er zijn activiteiten waarbij gegeten of getrakteerd
wordt. Voor kinderen met een voedselallergie is het enorm belangrijk dat deze momenten goed
worden voorbereid. Onze ouderraad droeg altijd de verantwoordelijkheid voor het zorgen voor
alternatieven. Dit blijkt, vanwege de toename van het aantal allergische kinderen en de grote
verantwoordelijkheid van het verzorgen van alternatieve traktaties, niet langer haalbaar.
Daarom vragen we alle ouders/verzorgers van kinderen met een voedselallergie rondom feestjes of
activiteiten waarbij gegeten of getrakteerd wordt zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor
verantwoorde alternatieven. Praktisch betekent dit dat we u vragen om als ouder/verzorger zelf
contact op te nemen met de groepsleerkracht van uw kind. U kunt dan samen afspraken maken over
passende oplossingen. We verzoeken u dringend dit op korte termijn te doen, omdat de
voorbereidingen voor bijvoorbeeld de paasmaaltijd en de sportdag alweer in volle gang zijn. Zo
kunnen we er met elkaar voor zorgen dat alle kinderen het op deze dagen fijn hebben.

Project 'Reis door de wereld'
In de vorige nieuwsbrief hebben we u uitgebreid geïnformeerd over het project dat na de
voorjaarsvakantie start. Leest u deze informatie gerust nog eens terug, zodat u niets mist. Voor de
zekerheid nog een paar belangrijke punten:
• De officiële opening van ons project is op woensdag 6 maart om 10.00 uur op het kunstgrasveld
bij locatie 196.
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•
•

De presentatie van het project is op donderdag 14 maart, op beide locaties van 17.00-19.30 uur.
In het kader van 'hapjes uit de hele wereld' nodigen we u uit om iets lekkers te maken voor
tijdens de presentatie. U kunt uw culinaire kunsten op 14 maart alvast meenemen als u uw kind
komt halen of 's avonds aan het begin van de presentatie om 17.00 uur. Geeft u nog even via
or@johanfriso.nl door wat u maakt? Dank u wel!

Oranjedagen voor alle leerlingen
Ruim 3 jaar geleden zijn we bij ons op school begonnen met een gericht aanbod voor onze leerlingen
met een verbrede onderwijsbehoefte. Leerlingen die snel zelfstandig door de leerstof heen werken,
hebben behoefte aan een aanvullend leerstofaanbod. Zij krijgen een aanvullende leerlijn in de klas
('Levelwerk') en krijgen een verrijkend aanbod op onze 'Oranjedagen'.
Een aantal activiteiten die we op de Oranjedagen aanbieden, is zeer geschikt om aan álle kinderen
aan te bieden. Destijds hebben we in ons 'beleid Oranjedagen' de ambitie geformuleerd om alle
leerlingen te laten profiteren van een passend deel van het aanbod van de 'Oranjedagen'.
in de komende periode zullen we in alle groepen gaan werken aan ons project 'Reis door de Wereld'.
In die periode wordt er in elke groep ook een ‘Oranjedagactiviteit’ aangeboden. Na het project zullen
we u verslag doen van de Oranjedagactiviteiten in de groepen.

Staking 15 maart a.s.
Zoals deze week al bij u aangegeven, is er op vrijdag 15 maart a.s. een grote landelijke staking in het
primair onderwijs. Veel van onze collega’s zullen die dag gebruikmaken van hun stakingsrecht. Onze
school zal daarom op vrijdag 15 maart gesloten zijn.

Spaardoel 2019
Heeft u weleens van de ‘Plastic Soup Foundation’ gehoord? Wij wél! Sterker nog: wij gaan hiervoor
rennen tijdens de jaarlijkse sponsorloop tijdens de Koningsspelen op 12 april a.s.
De opbrengst van het Spaardoel 2019 gaat naar de ‘Plastic Soup Foundation’. Deze organisatie wil
zoveel mogelijk mensen en vooral ook kinderen bewust maken over de vervuiling in de zee én op het
land die afkomstig is van plastic afval. We hoeven het plastic niet de wereld uit te helpen, dat is een
utopie, maar we kunnen elkaar er wel bewuster van maken hoe we ermee om moeten gaan. Dat
willen graag met alle kinderen van de Johan Frisoschool gaan doen. Het is immers onze plicht om de
aarde zo goed mogelijk achter te laten voor iedereen. Meer informatie leest u in de volgende
Nieuwsbrief!

Nieuws van de sportcommissie
Nog nèt voor een heerlijke week vakantie de laatste info over de komende sporten.
Vorige week woensdag was de 2e middag waarop er door de kinderen gevolleybald kon worden. We
hopen dat de kinderen die mee hebben gedaan een leuke middag hebben gehad.
De eerste woensdag na de vakantie, op 6 maart, kan er door de kinderen die zich hiervoor hebben
ingeschreven, lekker worden gezwommen op de Sportboulevard. Tijdens deze middag gaan zij kennis
maken met verschillende watersporten.
Inmiddels is de inschrijving voor hockey en veldvoetbal gesloten. Zodra we daar meer informatie
over binnenkrijgen, zal dit op de website van de school worden geplaatst. Het is nu nog niet bekend
op welke woensdagen onze school is ingedeeld voor hockey en veldvoetbal.
Er kan vanaf nu tot met 11 maart worden ingeschreven voor veldkorfbal. Dit toernooi zal
plaatsvinden op woensdag 22 mei bij verschillende korfbalverenigingen in Dordrecht. Op woensdag
29 mei worden de finales gespeeld.
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Net als bij de inschrijving voor veldvoetbal willen wij de volgende informatie nogmaals onder de
aandacht brengen. Veldkorfbal is een heel groot toernooi, waar van onze school veel kinderen aan
meedoen. Dit is ontzettend leuk, daar zijn we erg blij mee. Organisatorisch is het een heel gepuzzel
om alles in orde te krijgen. Om ons zo goed mogelijk te helpen en teleurstellingen bij de kinderen te
voorkomen vragen wij extra aandacht voor het volgende:
• Schrijf op tijd in, uiterlijk 11 maart. Na deze datum is inschrijven echt niet meer mogelijk.
• Let bij het inschrijven op of u de juiste informatie invult, want van deze gegevens gaan wij uit. Als
u bijvoorbeeld de groepsletter verkeerd invult, kan het gebeuren dat uw kind niet bij zijn/haar
klasgenootjes wordt ingedeeld. Zoiets achteraf herstellen als de teamindeling al is
bekendgemaakt, is lastig en kan teleurstelling en frustratie bij kinderen (en ouders) opleveren.
• Wij begrijpen dat er verzoeken en voorkeuren zijn voor teamindelingen. Door een mailtje te
sturen naar sport@johanfiso.nl kan dit worden aangegeven, ook tot uiterlijk 11 maart. Wij
proberen er dan rekening mee te houden, maar dit is helaas niet in alle gevallen mogelijk. We
hebben met elkaar een aantal afspraken gemaakt voor het maken van teams. Eén daarvan is om
kinderen uit een klas zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Een verzoek voor een voorkeursteam
met kinderen uit verschillende klassen is dus niet mogelijk.

Belangrijke data
23 februari t/m 03 maart: Voorjaarsvakantie.
06 maart: Opening van het Project.
14 maart: Afsluiting Project, ’s avonds presentatie (alle leerlingen ’s middags vrij).
15 maart: Alle leerlingen vrij i.v.m. onderwijsstaking.
15 maart: Nieuwsbrief 13 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
22 maart: Onderwijsnieuwsbrief 02 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
27 t/m 29 maart: Groepen 8 op schoolkamp.
29 maart: Nieuwsbrief 14 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
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