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Project
Wat hebben we een fantastisch project achter de rug! Alle groepen zijn ‘op reis door de wereld’
geweest en tijdens de tentoonstelling gisteravond hebben heel veel kinderen, ouders/verzorgers,
opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, tantes, ooms, buren en ook oud-leerlingen daarvan kunnen genieten.
Wat een leuke sfeer was er en wat was er veel te zien en te beleven. Dank aan allen die hebben
meegeholpen, materialen hebben uitgeleend, heerlijke hapjes hebben gemaakt en zeker ook aan de
ouders van de ouderraad voor hun hulp!
Mocht u nog een schaal of bord missen… we hebben ze netjes afgewassen en ze staan voor u klaar
om opgehaald te worden!
Binnenkort ziet u uiteraard een reportage op onze website.

Nieuwe kleutertoiletten
In de voorjaarsvakantie hebben we op locatie 196 een verfrissende renovatie laten uitvoeren. Alle
kleutertoiletten zijn voorzien van nieuwe ‘ zwevende’ toiletten en nieuwe gietvloeren. Hierdoor zijn
de toiletten veel beter schoon te houden.

Vrijwillige ouderbijdrage 2019
Ook in 2019 zal de ouderraad weer extra activiteiten ondernemen en/of ondersteunen. Dit kunnen
wij alleen met behulp van uw vrijwillige financiële bijdrage. Via Mijnschoolinfo én via uw kind(eren)
ontvangt u komende week de brief met betrekking tot de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage voor het
kalenderjaar 2019. Voor de kinderen uit de groepen 2 t/m 6 heeft deze brief ook betrekking op de
schoolreis. Het overzicht van de uitgaven die gedaan kunnen worden dankzij uw vrijwillige financiële
bijdrage vindt u in het Exploitatieoverzicht 2018. Voor vragen m.b.t. de vrijwillige ouderbijdrage kunt
u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad: Filiz Ilhan, filizilhan2@hotmail.com.

Koningsspelen en sponsorloop
Hoera! Het liedje van de Koningsspelen is inmiddels bekend: ‘PASAPAS’! En de Johan Frisoschool gaat
er weer voor! Lekker zingen, dansen en swingen! Natuurlijk gaan we ook weer voor een goed doel
rennen, dit jaar voor de ‘Plastic Soup Foundation’.
Op maandag 25 maart krijgen de kinderen een sponsorkaart mee naar huis om geld in te zamelen
voor de ‘Plastic Soup Foudation’. Uiteraard hopen we op een prachtig bedrag uit te
komen. Dat bedrag willen we op vrijdag 12 april tijdens de Koningsspelen
overhandigen aan een medewerker van de ‘Plastic Soup Foundation’.
We willen op school ook écht een steentje bijdragen aan een beter milieu. Er is
zelfs al een aantal klassen dat veel bewuster omgaat met plastic afval. Gewéldig hoe enthousiast ze
dat doen! Zoals plastic van verpakkingen of rietjes in een aparte zak verzamelen, ‘doppers’ of bekers
met drinken meenemen i.p.v. wegwerpflesjes, plastic van het plein oprapen, plastic vlaggetjes niet
vervangen maar hergebruiken en geen ballonnen meer gebruiken. Wij willen iedereen op school
stimuleren dit voorbeeld te volgen: hoe minder plastic hoe beter.
Via Mijnschoolinfo wordt u binnenkort geïnformeerd over de sponsorloop. Daarin kunt u o.a. lezen
op welk tijdstip uw kind(eren) gaat (gaan) rennen. Want aanmoedigingen kunnen de kinderen goed
gebruiken op 12 april!
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Vertrek naar het schoolkamp
Op 27 maart a.s. gaan de leerlingen van onze groepen 8 op schoolkamp. Het is een goede traditie dat
we, samen met alle ouders/verzorgers en de overige leerlingen van locatie 821, de kinderen
enthousiast uitzwaaien.
Er zijn op deze ochtend altijd veel ouders/verzorgers die hun kind met de auto afzetten, vanwege de
bagage voor het schoolkamp. Vanwege de bouwwerkzaamheden rondom het Wellantcollege, is
parkeren op de parkeerplaats van het Wellantcollege niet mogelijk. I.v.m. de veiligheid rondom
locatie 821 moeten we daarom voor het parkeren goede afspraken maken. In overleg met de politie
is het deze ochtend toegestaan de auto’s langs de stoepkant van de lange zijde van locatie 821 te
parkeren. Parkeren langs/op de groenstrook aan de slootkant is niet toegestaan.
Nog mooier is het als u op 27 maart de auto thuis laat. Daarom kunt u op dinsdag 26 maart de
bagage van uw kind(eren) alvast in het speellokaal zetten.
De ouders/verzorgers die op 27 maart de kinderen naar het schoolkamp gaan brengen, onze ‘blijde
rijders’, mogen uiteraard wel met de auto komen! Zij mogen hun auto parkeren op de parkeerplaats
voor ‘Het Dijckhuis’. We zullen deze ochtend ouders en collega’s inzetten om het verkeer in goede
banen te leiden. Wilt u deze aanwijzingen alstublieft opvolgen? Dan kunnen de groepen 8 veilig en
overzichtelijk vertrekken naar het schoolkamp.

Nieuwe buren
Met ingang van 1 april a.s. tot de zomervakantie zal basisschool ‘De Albatros’ uit Wielwijk gebruik
maken van de ‘Bonbondoos’ op het plein van locatie 196. De ‘Bonbondoos’ is het blauw/groen
gekleurde gebouw op het schoolplein. Basisschool ‘De Albatros’ zal worden gerenoveerd.
Om de leerlingen vanuit Wielwijk te vervoeren naar onze locatie, zullen er bussen worden ingezet.
Deze bussen arriveren ‘s morgens om 08.45 uur en vertrekken ‘s middags om 15.00 uur. Op deze
manier hopen we de overlast met betrekking tot het parkeren rondom de school zoveel mogelijk te
vermijden. Op woensdag zullen de kinderen van ‘De Albatros’ tot 12.15 uur naar school gaan.
De leerlingen van ‘De Albatros’ zullen tijdens de pauzetijden (in de ochtend en tijdens de lunchpauze)
gebruikmaken van het schoolplein van ‘De Bever’. We wensen de kinderen en collega’s van ‘ De
Albatros’ een prettig tijdelijk onderkomen.

Onderwijsnieuwsbrief 2
De onderwijsnieuwsbrief verschijnt, in tegenstelling tot wat in de activiteitenkalender staat, op
vrijdag 5 april a.s.

LunchLokaal: ‘eten bij een vriendje/vriendinnetje’
Regelmatig zijn er kinderen die tussen de middag af willen spreken met een vriendje of vriendinnetje.
De overblijfkrachten mogen hen niet mee laten gaan als de kinderen hiervoor geen toestemming
hebben van hun ouders.
Via de website van LunchLokaal kunt u dit eenvoudig aangeven. U logt in en gaat naar ‘gegevens
kinderen’, vervolgens klikt u aan de rechterkant op ‘wijzigen’. In het volgende venster ziet u rechts
een vierkantje met ‘vriendje mee’. Als u dit aanklikt kunnen de overblijfkrachten op de lijst zien dat
uw kind toestemming heeft om bij een vriendje te gaan eten.
Uw kind moet het overigens altijd wel even bij de overblijf melden als hij/zij staat aangemeld, maar
toch niet komt overblijven, zodat we niet gaan zoeken.
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LunchLokaal: overblijfkrachten
Het overblijfteam is weer op sterkte en daar zijn we heel erg blij mee. Het lukt nu weer om goede
roosters te maken en er zijn nog maar weinig extra diensten nodig van de huidige overblijfkrachten.
Alleen op de donderdag hebben we op beide locaties nog een knelpunt. Daarom zoeken we:
• 1x per 2 weken op donderdag een overblijfkracht voor locatie 196 (gr 1 t/m 4)
• iedere donderdag een overblijfkracht voor locatie 821 (gr 5 t/m 8)
Zitten je 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 het eten en spelen in hun middagpauze, meld je dan
alsjeblieft aan. Je eigen kinderen kunnen uiteraard kosteloos overblijven (ook op dagen waarop je de
overblijf niet doet). Per overblijfbeurt ontvang je een vrijwilligersvergoeding van € 12,50.
Het is de bedoeling dat je als overblijfkracht in de loop van het schooljaar een basiscursus TSO
(tussenschoolse opvang) volgt. Dit is 3 x 2 uur, naar keuze op dinsdagavond of woensdagochtend.
En er is 3 à 4x per schooljaar aansluitend aan de overblijf een teamvergadering.
Je kunt je aanmelden bij overblijfcoördinator Jacintha Tiel Groenestege, jacintha@lunchlokaal.nl of
via 06-34490760 op maandag, dinsdag en donderdag.

Dordts Sportfestijn
Ben jij tussen de 4 en 8 jaar en houd je van sporten? Kom dan op Goede Vrijdag 19 april met je
ouders naar het Dordtse Sportfestijn op de Sportboulevard.
Dordtse sportaanbieders bundelen hun krachten en laten jullie tijdens het Dordtse Sportfestijn op
een leuke manier kennis maken met verschillende sporten. In de Optisport Sportboulevard kunnen
jullie deelnemen aan verschillende ijs-, zaal-, veld- en watersporten. Ook diverse sportactiviteiten,
spetterende demonstraties en entertainment vullen het programma.
Naast de diverse sporten die plaatsvinden tussen 12.00 en15.00 uur, kunnen de kinderen en ouders
zich ook inschrijven voor clinics van verschillende zwem- en ijssporten (tussen 13.00 en15.00 uur;
open inloop) die tijdens het Dordtse Sportfestijn plaatsvinden.
Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven is te vinden via:
https://optisport.nl/dordrecht/nieuws/schrijf-je-in-voor-t-dordtse-sportfestijn-op-goede-vrijdag2019.

Nieuws van de sportcommissie
Op woensdag 6 maart hebben de kinderen die zich hiervoor hadden opgegeven heerlijk gezwommen
en met een aantal andere watersporten kennis kunnen maken. We hopen dat deze middag niet in
het water is gevallen en dat het gezellig was.
De volgende sport op de planning is hockey! Dit toernooi is op woensdag 20 maart. Meer informatie
en de teamindeling is op de website van de school te vinden. Een fijne middag!
Inmiddels is ook de teamindeling voor het veldvoetbal zo goed als af. Ook die zal binnenkort op de
website worden geplaatst. Op dit moment is nog niet bekend welke teams op woensdag 10 april en
welke op 17 april spelen. Deze informatie krijgen wij aangeleverd door Dordt Sport. Er doen
ontzettend veel teams mee dus dit is voor Dordt Sport en de organiserende verenigingen nog een
aardige puzzel. Zodra wij meer informatie hebben, zetten we het op de website van de school.
Op woensdag 22 mei vindt het veldkorfbal plaats. De inschrijving hiervoor is inmiddels gesloten.
Eerder meldden wij in de nieuwsbrief al enige afspraken die wij in de sportcommissie gemaakt
hebben rondom het maken van teamindelingen, begeleiding en verzoeken van kinderen die graag bij
elkaar in een team willen. Deze keer willen wij graag nog een ander punt onder uw aandacht
brengen, namelijk de rol van de begeleider van een team tijdens het toernooi.
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Een begeleider zorgt ervoor dat de teams op tijd klaar staan voor een wedstrijd, regelt eventueel de
wissels als er reservespelers zijn, moedigt de kinderen op een positieve manier aan, is de
contactpersoon voor het team tijdens het toernooi enz. De rol die een begeleider regelmatig krijgt
toebedeeld, maar wat eigenlijk niet bij zijn/haar 'takenpakket' hoort, is de rol van oppas. Met de
zaken waar hij/zij wél verantwoordelijk voor is heeft de begeleider het al druk genoeg; het is
onmogelijk om voortdurend alle kinderen in de gaten te houden, waardoor er een groter risico is op
akkefietjes of incidenten en dat is voor niemand leuk. Om alles voor iedereen goed, maar ook
sportief en gezellig te laten verlopen hebben we uw steun en toeziend oog heel hard nodig.
Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon hartstikke leuk om uw kind enthousiast te zien sporten,
om te genieten van de sfeer en andere ouders te spreken. Komt u ook (wat vaker) langs? Fijn!
We wensen alle ouders, kinderen en begeleiders veel plezier bij de komende sporttoernooien.

Belangrijke data
27 maart t/m 29 maart: Groepen 8 op schoolkamp.
29 maart: Nieuwsbrief 14 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
04 april: Theoretisch verkeersexamen groepen 7.
05 april: Onderwijsnieuwsbrief 02 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
12 april: Koningsspelen en spaardoelactie (groepen 5 t/m 8 continurooster tot 13.00 uur).
12 april: Nieuwsbrief 15 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
18 april: Paasviering en lunch op school (alle leerlingen om 13.00 uur vrij).
19 april t/m 05 mei: Paas-/Koningsdag/Meivakantie.
08 mei: Fietskeuring groepen 8.
08 mei: Verjaardag leerkrachten groep 1/2.
10 mei: Nieuwsbrief 16 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
15 mei: Sportdag middenbouw.
22 mei: Sportdag bovenbouw.
24 mei: Nieuwsbrief 17 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
29 mei: Praktisch verkeersexamen groepen 8.
30 mei t/m 02 juni : Hemelvaartsvakantie.
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