Nieuwsbrief 16
10 mei 2019
Jeugd-EHBO
OP 6 mei hebben alle 16 leerlingen uit groep 8 die in januari jl. waren gestart met de cursus JeugdEHBO hun certificaat gekregen! Van harte gefeliciteerd, we zijn trots op jullie!
We bedanken de juffen van EHBO-Vereniging Dubbeldam voor de fijne en nuttige lessen en de
leerlingen voor hun inzet en enthousiasme.

Sportdag groepen 3, 4 en 5
Onze sportdag zal gehouden worden op 15 mei a.s. op Sportpark Reeweg aan de Noordendijk.
Ouders die helpen bij de sportdag krijgen op 10 mei het draaiboek. Mochten er nog vragen zijn over
de spellen of het verloop van de dag dan kunt u op dinsdag 14 mei om 15.15 uur terecht bij juf Ute
op locatie 196.
Wilt u alstublieft zoveel mogelijk met de fiets komen? Als u met de auto komt, parkeer deze dan aan
de kant van het Reeland. Op deze manier kan een verkeerschaos voorkomen worden. Er mag niet
geparkeerd worden bij de nooduitgang van de sporthal!
De kinderen melden zich om 08.45 uur bij hun eigen leerkracht, de begeleiders melden zich op
dezelfde tijd bij de leerkracht van hun eigen kind. Deze dag zijn er 2 pauzes. U kunt uw kind voor één
van deze pauzes wat te eten en te drinken meegeven. Wilt u zorgen voor geschikte kleding? Als het
regent, gaat de sportdag gewoon door omdat we gebruik kunnen maken van de sporthal. Omstreeks
12.00 uur zal de sportdag afgelopen zijn. Tussen 12.00 en 12.15 uur kunnen de kinderen weer
worden opgehaald. We hopen op een gezellige en sportieve dag!

Leerlingvolgsysteem
Wij volgen de vorderingen van onze leerlingen d.m.v. toetsen en observaties. Vanaf 20 mei zullen de
toetsen van Cito weer afgenomen worden. Voor de groepen 2 is dat voor taal en rekenen voor de
kinderen die een IV of V score hadden in januari. Voor de groepen 3 t/m 8 is dat voor spelling,
rekenen en begrijpend lezen. In de week van de avondvierdaagse worden geen toetsen van Cito
afgenomen.
U kunt via het ParnasSys Ouderportaal de scores zijn van uw kind inzien. Mocht u vragen hebben
n.a.v. de scores, dan kunt u deze tijdens de 10-minutengesprekken bespreken.

Sportdag groepen 6, 7 en 8
Op woensdag 22 mei a.s. is de sportdag voor de groepen 6, 7 en 8. De sportactiviteiten zullen
plaatsvinden in/bij de Reelandhal aan de Noordendijk, ook bij slecht weer. Als het regent, gaat de
sportdag gewoon door, omdat we gebruik kunnen maken van de sporthal. Er hebben zich veel
ouders (grote broers/zussen/opa’s/oma’s) opgegeven om te helpen, dank daarvoor. we vinden het
leuk als u komt kijken en aanmoedigen.
De kinderen melden zich om 08.45 uur bij hun eigen leerkracht, niet eerder want dan zijn de
leerkrachten nog alles aan het neerzetten. De begeleiders melden zich op dezelfde tijd bij de
leerkracht van hun eigen kind. Wilt u zorgen voor geschikte kleding?
De sportdag eindigt met de beroemde estafette tussen de snelste leerlingen van de school en een
aantal snelle juffen en meesters. Omstreeks 12.15 uur zal de sportdag afgelopen zijn. We hopen op
een gezellige en sportieve dag!
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Verjaardag leerkrachten groepen 5 t/m 8
Op donderdag 23 mei vieren de meesters en juffen van de groepen 5 t/m 8 op locatie 821
gezamenlijk hun verjaardag. Nadat iedereen zich heeft verzameld in zijn/haar eigen klas lopen we
met z’n allen naar Het Palet waar we dit met elkaar gaan vieren. Net als vorig jaar doen we dat met
een grootse show: JOHAN FRISO ’S GOT TALENT!
Het thema van ons verjaardagsfeest is dit keer “Doe es gek!” Een thema wat tot ieders verbeelding
spreekt. Het is erg leuk als iedereen op deze dag lekker gek verkleed naar school komt!
De planning is dat we om 09.30 uur in Het Palet met de show beginnen. De volgorde waarin de
optredens plaatsvinden wordt eerder in de week van de verjaardagen in de klassen bekendgemaakt.
Vergeet niet een pakje of flesje water (écht alleen water en geen sap, siroop, fris o.i.d.) mee te
nemen. Belangstellende ouders zijn natuurlijk welkom! Wel even uw schoenen uit doen, voordat u
de gymzaal in loopt.
Na afloop van de show lopen de kinderen met hun meester of juf weer terug naar school en gaan
dan gewoon om 12.00 uur naar huis om te eten. Verder gelden de reguliere schooltijden. 's Middags
wordt het feest voortgezet in de eigen klas.

Jantje Beton Loterij
Eens in de twee jaar doet onze school mee aan de Jantje Beton Loterij en mogen de kinderen van de
groepen 5 t/m 7 deze loten gaan verkopen. Dit jaar is dat van 22 mei t/m 5 juni 2019.
Met de lotenverkoop halen onze leerlingen geld op voor buitenspelen. Jantje Beton wil namelijk
bereiken dat alle kinderen dagelijks kunnen spelen en bewegen, want spelen is niet alleen leuk, het is
ook heel belangrijk. Door te spelen krijgen kinderen de beweging die ze nodig hebben voor een
gezonde ontwikkeling.
De helft van de opbrengst gaat naar buitenspeelprojecten van Jantje Beton. De andere helft van de
opbrengst is voor de school en dat geld willen we dit jaar gaan besteden aan duurzaam speelgoed.
Uitleg over de lotenverkoop aan de leerlingen vindt plaats op school en er zal een instructiebrief bij
de loten zitten die u met uw kind kunt lezen. Leerlingen lopen niet met geld rond, want de loten
worden via een eenmalige machtiging verkocht. Nieuw dit jaar is de betaling via ‘Tikkie’.
Meer informatie over de Jantje Beton Loterij vindt u op www.jantjebeton.nl/loterij.
We hopen dat ook deze keer de actie weer een groot succes wordt.
De Ouderraad

Zomerfeest kleuters
Vrijdag 21 juni is het zomerfeest van de kleuters. Het thema is ‘Circus’. Alle kleuters mogen verkleed
als een circusfiguur naar school komen. Het feest start om 09.00 uur met een toneelstuk op het
schoolplein. Voor de ouders is er na het toneelstuk gelegenheid om een kopje koffie of thee te
drinken. De kleuters gaan dan naar hun klas. De groepen 8 leerlingen helpen die ochtend mee
met het spelletjescircuit.
We eten om 12 uur heerlijke pannenkoeken. Daarvoor hebben wij uw hulp nodig. Wilt u meehelpen
met bakken? Op het prikbord bij elke klas komt een intekenlijst te hangen. Voor de
pannenkoekenmix wordt gezorgd. Wilt u alstublieft de pannenkoeken voorzien van suiker en
oprollen? We kijken uit naar een gezellig feest hopen op mooi weer!

Nieuws van de sportcommissie
Afgelopen woensdag 8 mei waren de finalewedstrijden van het schoolvoetbal. Hier mochten maar
liefst drie teams van onze school aan deelnemen: twee team van de meiden 7/8 en een team van de
jongens 7/8! En ze deden het fantastisch!
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Het jongensteam is door naar de regio-finale en ook één van de meidenteams. Deze regio-finale
wordt aankomende woensdag 15 mei gehouden bij Oranje Wit.
Het belooft een spannende middag te worden, want beide teams zijn echt goed. Kom de kinderen
dus gerust aanmoedigen! We zullen de precieze tijden en verdere informatie op onze website zetten
zodra we die van de organisatie ontvangen.
Maar geloof het of niet, er is nog meer schoolsport dan voetbal. Op woensdag 22 mei staat
veldkorfbal op de planning. Onze school stond ingepland bij Oranje Wit, maar die heeft zich
teruggetrokken als organisator. Waar we nu moeten spelen is nog onduidelijk. Deze en
verdere informatie is spoedig te lezen op onze website.
Tot slot: het is een beetje kort dag, maar er kan nog tot en met dinsdag 14 mei worden ingeschreven
voor de laatste schoolsport van dit schooljaar: beachvolleybal. Er kan op woensdag 12 juni worden
gebeachvolleybald bij Next Volley aan de Schenkeldijk. Hierbij willen we wel bij u onder de aandacht
brengen dat de kinderen van de Johan Friso op deze dag vrij zijn. Houd u daar rekening mee bij
inschrijving. Want u weet: inschrijven betekent ook echt meedoen!

Belangrijke data
15 mei: Sportdag middenbouw.
22 mei: Sportdag bovenbouw.
23 mei: Verjaardag leerkrachten groepen 5 t/m 8.
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.
07 juni: Nieuwsbrief 18 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
08 juni t/m 12 juni: Pinkstervakantie.
17 juni: Inschrijven voor 10-minutengesprekken via Mijnschoolinfo.
18 juni: Verjaardag leerkrachten groepen 4.
21 juni: Nieuwsbrief 19 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
21 juni: Zomerfeest groepen 1/2 (groepen 3 en 4 zijn vrij; groepen 8 ’s middag vrij).
26 juni: Studiedag team (alle leerlingen zijn vrij).
28 juni: Rapporten groepen 3 t/m 7 gaan mee naar huis.
01 en 03 juli: 10-minutengesprekken groepen 1 t/m 7.
05 juli: Nieuwsbrief 20 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
05 juli: Plakboeken groepen 1/2 en rapporten groepen 2 gaan mee naar huis.
08 juli: Musical groep 8A.
09 juli: Musical groep 8B.
10 juli: Musical groep 8C.
10 juli: Schoonmaakavond groepen 1/2.
12 juli: Kindernieuwsbrief staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
15 juli:: Afscheidsavond groepen 8 van 19.30 uur-22.00 uur in het Insulacollege aan de Koningstraat
(Groepen 8 zijn ’s middags vrij).
17 juli: Laatste schooldag groepen 8.
18 juli: Laatste schooldag groepen 1 t/m 7.
19 juli t/m 01 september: Zomervakantie.
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