Nieuwsbrief 17
24 mei 2019
Jantje Beton Loterij en de Tikkie actie
In Nieuwsbrief 16 hebt u kunnen lezen dat onze school van 22 mei t/m 5 juni meedoet aan de Jantje
Beton Loterij en dat de kinderen van de groepen 5 t/m 7 de loten gaan verkopen.
Nieuw dit jaar is de verkoop via de ‘Tikkie jij bent 'm! actie’. Nu kan iedereen ook simpel en snel
online een lootje kopen. Voordeel hiervan is dat we daarmee de opbrengst voor Jantje Beton en onze
school kunnen verhogen omdat we op die manier ook aan mensen die verder weg wonen lootjes
kunnen verkopen.
Dat gaat heel gemakkelijk. Via de QR-code (zie de posters op beide locaties) of via
www.jantjebeton.nl/lootje. De lotenkoper gaat naar de lootjespagina, selecteert hier onze school,
vult zijn/haar gegevens in, kiest het aantal loten, betaalt via Tikkie en klaar! De lotnummers ontvangt
u van Jantje Beton per e-mail. Daarmee maakt u ook nog kans op leuke prijzen.
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

Bedankje sportdaghulpouders
Hierbij willen we alle ouders bedanken voor hun hulp tijdens de sportdagen van de midden- en
bovenbouw. Mede dankzij jullie liep alles op rolletjes. Graag tot volgend jaar!

Wat een feest in groep 5 t/m 8!
Op donderdag 23 mei jl. hebben de kinderen van de groepen 5 t/m 8 samen met hun meesters en
juffen een prachtig verjaardagsfeest gevierd! 's Morgens met Johan Friso's Got Talent in Het Palet
waar uit alle klassen kinderen geweldige acts hebben opgevoerd en 's middags in de eigen klas met
de eigen meesters en juffen. We willen alle kinderen héél erg bedanken voor de fijne dag, het
geweldige feest, de cadeautjes en de gezelligheid in de klas. Jullie hebben ons een heerlijke en
feestelijke verjaardag gegeven. Heel veel dank daarvoor!
De meesters en juffen van de groepen 5 t/m 8

Schriften kijken
Maandag 3 juni 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.

Verjaardag leerkrachten groepen 4
Op dinsdag 18 juni vieren de juffen en meesters van de groepen 4 gezamenlijk hun verjaardag. De
kinderen mogen die dag verkleed naar school komen en hoeven geen eten of drinken mee te nemen.
We kijken uit naar een gezellig feest!
Juf Tijmine, juf Petra, juf Atie, juf Liesbeth, meester Johan en meester Sietse

Schoolreis
Het is nog ver weg, maar ook volgend schooljaar gaan we met de groepen 3 t/m 7 weer op
schoolreis. Dit zal zijn op donderdag 26 september 2019.
De groepen 3 en 4 gaan naar Plaswijckpark in Rotterdam. Hier zullen de kinderen zich de hele dag
gaan vermaken in Speelwijck, Dierenwijck en Wandelwijck.
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De groepen 5, 6 en 7 gaan naar Drievliet in Den Haag, waar ze kunnen genieten van meer dan 30
attracties, een grote speeltuin en een aantal shows. Na de zomervakantie volgt verdere informatie.

Nieuws van de sportcommissie
Afgelopen woensdag heeft een aantal kinderen van de Johan Friso wel een heel sportieve dag gehad!
's Ochtends hadden de kinderen van groep 6 t/m 8 de sportdag van school en ‘s middags werd er
door 5 teams deelgenomen aan het schoolkorfbaltoernooi. Het was een supergezellige en zonnige
middag. De teams hebben heerlijk gekorfbald en het team van groep 8 mag volgende week de finale
spelen. We wensen dit team veel plezier en hopen op weer zo'n succesvolle en gezellige middag.
En dan heeft u het misschien al wel in de krant gelezen (Dordt Centraal): ons jongensvoetbalteam
van groep 8 dat vorige week de regionale finale heeft gespeeld is het beste team van de regio
geworden! Dit betekent dat ze door gaan naar de Districtsfinale Zuid 1. Deze finale wordt gehouden
op woensdag 5 juni in Tilburg. We wensen deze jongens een superfijne middag en veel succes.
Na deze finales is er nog één schoolsport dit schooljaar: beachvolleybal. De inschrijving hiervoor is
inmiddels gesloten. Op woensdag 12 juni doet een aantal kinderen van onze school mee aan dit
beachvolleybaltoernooi. Zodra we hier meer informatie hebben, komt dat op onze website.
Sportieve groet,
Sportcommissie cbs Johan Friso

Belangrijke data
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 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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