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Warm
Vorige week was het warm, heel warm. Ook op school liepen de temperaturen flink op. We hebben
van een aantal ouders de vraag gekregen waarom we geen ‘tropenrooster’ hebben ingesteld.
Binnen alle scholen van ons bestuur van ‘Scholen van Oranje’ is tijdens de tropisch warme dagen
vorige week gekozen voor het normale lesrooster. Daar liggen zorgvuldig gemaakte overwegingen
aan ten grondslag. We hebben met veel belangen te maken. Zo hebben we als school een verplichte
onderwijstijd (aantal uren onderwijs die verplicht gegeven moet worden) en vraagt een
tropenrooster van kinderen (die toch al laat inslapen door de warmte) dat ze extra vroeg naar school
moeten komen. Daarnaast hebben we te maken met de belangen van werkende ouders en de
(on)mogelijkheden van de BSO om op korte termijn aan te sluiten bij aangepaste roostertijden.
Omdat de leerlingen op woensdag 26 juni (vanwege een studiedag) vrij zouden zijn en de
temperaturen aansluitend weer flink zouden dalen, hebben we op maandag en dinsdag gekozen voor
het aanhouden van de reguliere lestijden. Vanzelfsprekend hebben we de lesactiviteiten aangepast
en geprobeerd de warmte zo goed mogelijk te trotseren.
We hebben gemerkt dat een aantal ouders bezorgd was over de warmte op school en behoefte had
aan een betere informatievoorziening over ons beleid en de maatregelen die we zouden nemen. Dat
punt van aandacht gaan we zeker oppakken.
We zijn al langer bezig met het onderzoek naar het maken van vastgesteld beleid op de toename van
tropisch warme dagen. Binnen ons bestuur, ons team en onze medezeggenschapsraad zal dit
onderwerp de komende maanden besproken worden. We willen onze maatregelen bij hitte duidelijk
gaan vastleggen en vanzelfsprekend zullen we u over de voortgang hiervan informeren.

Mediawijsheid
Verstandig omgaan met sociale media is een alledaags gespreksonderwerp binnen onze
bovenbouwgroepen. Leerlingen hebben uw en onze begeleiding en ons toezicht nodig om veilig
gebruik te kunnen maken van de vele digitale communicatiemogelijkheden.
In veel groepen hebben ook ouders met elkaar een appgroep. Dat is uiterst praktisch en zorgt voor
een snelle verspreiding van nuttige informatie over alledaagse weetjes. We weten ook dat een
appgroep van ouders in een aantal groepen wordt ingezet als er vragen of zorgen zijn over kinderen
of de school. Hierdoor ontstaan soms onwenselijke situaties die niet bijdragen aan de sociale
veiligheid onder ouders en binnen onze school.
We vragen u om zorgvuldig om te gaan met het gebruik van dergelijke appgroepen. Mocht u zorgen
hebben over uw kind of de school, dan is een persoonlijk gesprek met de leerkracht van uw kind (of
een van de directieleden) een betere weg. Praten ‘met elkaar’, in plaats van ‘over elkaar’, draagt bij
aan een veilig schoolklimaat.

Musicals en afscheidsavond groepen 8
Voor de kinderen van de groepen 8 komt het einde van hun basisschooltijd nu wel erg dichtbij. In
deze laatste periode staan er nog wel 2 heel bijzondere activiteiten gepland.
Zo spelen de kinderen op maandag 8 juli (groep 8A), dinsdag 9 juli (groep 8B) en woensdag 10 juli
(8C) hun musical ‘Gewoon Super’ in ‘De Oude School’ en we weten het zeker: dat wordt gewoon
super! Geniet ervan, jongens en meiden!
Op maandag 15 juli vieren we met alle kinderen van de groepen 8, hun ouders en alle juffen en
meesters feest tijdens de afscheidsavond in het Insula Collega aan de Koningstraat.
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Hier nemen we op gepaste wijze, met een lach en een traan, individueel en met elkaar samen,
afscheid van alle kinderen die na de zomervakantie gaan beginnen aan een nieuw hoofdstuk in hun
levensboek.

Schoonmaak materialen groepen 1 en 2
Op woensdag 10 juli a.s. worden er weer materialen meegegeven om thuis schoon te maken. Het
materiaal graag aan de lucht laten drogen of droog deppen omdat de afbeelding er anders af gaat.
Wilt u die dag uw kind een stevige (plastic) tas meegeven en hem/haar om 12.00 uur in de klas
ophalen? Indien uw kind naar de BSO gaat, zou het fijn zijn als u het materiaal eerder ophaalt, zodat
uw kind dit niet hoeft te dragen. Wilt u het speelgoed weer z.s.m. meegeven? Alvast bedankt voor
uw medewerking.

Schoonmaakavond groepen 1 en 2
Ook nu hebben we uw hulp hard nodig om de lokalen van de groepen 1 en 2 schoon te maken. Zoals
u in de activiteitenkalender kunt zien, is het woensdag 10 juli a.s. Op het memobord van de klas
hangt een intekenlijst. Helpt u mee? De koffie staat klaar!

Kennismaken met nieuwe juf of meester
Op maandagmiddag 15 juli gaan de kinderen kennismaken met hun nieuwe juf of meester. De
kinderen van groep 4 lopen onder begeleiding van leerkrachten van locatie 196 naar locatie 821 en
terug.

Kindernieuwsbrief
In de laatste schoolweek voor de zomervakantie krijgen alle leerlingen de Kindernieuwsbrief mee. Hij
is ook leuk voor ouders/verzorgers! De Kindernieuwsbrief wordt ook verspreid via Mijnschoolinfo.

Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad
Een aantal keren per jaar houden wij u in de nieuwsbrief op de hoogte van onderwerpen die
besproken zijn in de vergadering van de medezeggenschapsraad (MR). Graag delen we enkele zaken
die de laatste vergadering besproken zijn.
We bespraken het schoolplan 2019-2023 waarin de ambities van de school beschreven worden. Dit is
de leidraad van waaruit elk jaar het nieuwe jaarplan wordt opgesteld. De MR denkt hierin kritisch
mee en moet hier ook zijn instemming aan geven. Als MR vinden we dat er een mooi stuk ligt waar
we onze instemming aan geven.
Af en toe merken we ook als oudergeleding dat er onrust is over bepaalde onderwerpen op school
waardoor er soms in de klassenapp of op het schoolplein frustraties gedeeld worden. Als er zaken
spelen waar vragen over zijn of die zelfs tot ergernis leiden is ons advies dat met de betreffende
leerkracht te spreken of anders met iemand van de staf, zodat er iets aan gedaan kan worden. Beter
met elkaar praten dan over elkaar praten.
Recent is er de verkiezing geweest voor een nieuw MR-lid. Er waren twee aspirant leden om op te
stemmen: Fennegien Wietses en Robin Schouten. In totaal is er door 56 mensen hun stem
uitgebracht, dank daarvoor! De meeste stemmen gingen naar Fennegien Wietses. Robin, bedankt dat
je je verkiesbaar stelde en Fennegien gefeliciteerd en welkom in de MR.
De MR wenst u allen een hele fijne vakantie toe waarin u mag genieten van wat meer rust en elkaar.

2/4

Fotoalbums in Mijnschoolinfo
Gedurende het hele schooljaar zijn er in Mijnschoolinfo fotoalbums geplaatst. Mocht u het leuk
vinden om foto’s uit deze albums te downloaden en zelf te bewaren, doe dit dan vóór 1 augustus a.s.
Vanaf dat moment staan de nieuwe groepen in Mijnschoolinfo en zijn de fotoalbums verdwenen. Dit
vanwege privacy redenen. We verzoeken u vertrouwelijk om te gaan met de foto’s die u kunt
downloaden uit Mijnschoolinfo.

Nieuws van de sportcommissie
Beste sporters,
Wat hebben we weer een geweldig sportjaar achter de rug! Tijdens de vele schoolsporttoernooien
waar we als Johan Frisoschool aan mee hebben gedaan, hebben heel veel kinderen ontzettend veel
plezier gehad en zijn er ook gedenkwaardige successen geboekt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de
korfballers en de voetbalboys. Ook voor komend schooljaar staan er weer veel toernooien op het
programma! Zodra we alles goed in kaart hebben, zullen we de informatie over de sporten,
inschrijfdata e.d. vermelden op onze website.
We willen vanuit de sportcommissie alle ouders bedanken die tijdens een sporttoernooi of zelfs
verschillende sporttoernooien de kinderen hebben begeleid. Zonder deze begeleiders zou deelname
aan zoveel sporten niet mogelijk zijn.
Ook bedanken we de ouders die in de sportcommissie zitten en die vrijwillig heel wat uren bezig zijn
om alles voor deze sporten te regelen. Met veel plezier, maar soms ook met lastige puzzels om alles
naar ieders tevredenheid rond te krijgen. André Haak heeft dit een aantal jaren gedaan, maar hij
neemt nu afscheid van de sportcommissie. Samen met Leeroy Tims was hij verantwoordelijk voor de
organisatie van veel sporttoernooien, waaronder het grootste toernooi: het schoolvoetbal. We willen
André heel hartelijk bedanken voor zijn tijd en energie voor onze school! Het ga je goed, André.
De taken die André had, worden vanaf komend schooljaar overgenomen door Cris de Jongh. Cris is
getrouwd met Monique en ze hebben samen drie kinderen, waarvan er nu nog twee op de Johan
Friso zitten. Cris is fysio-manueeltherapeut van beroep en werkt in Dordrecht. Hij zegt dat hij er erg
veel zin in heeft om de sportcommissie te versterken. We wensen hem daarbij heel veel plezier en
succes!
Tot slot doen wij nog een oproep voor het inleveren van de schoolsporttenues voor de
schoolverlaters: Op donderdag 11, vrijdag 12 en woensdag 17 juli kunnen jullie je Johan Frisotenue
inleveren bij meester Enrico op locatie 821.
We wensen iedereen alvast een zonnige, sportieve vakantie.

Zomerschool
Nog maar een paar weken en dan begint de zomervakantie! En dan is het ook aftellen naar de start
van de Zomerschool. Hierbij de laatste informatie in de Nieuwsbrief van de Zomerschool.

Zomerfeest ‘KleurRijk’ in en rond de Kandelaarkerk
Net als voorgaande jaren organiseert Kinder- en Tienerclub Stadspolders in en om de Kandelaarkerk
aan het Van Eesterenplein 230 een groots zomerfeest met dit jaar het thema: KleurRijk. Op 29, 30 en
31 augustus zijn alle kinderen van 4 t/m 12 jaar in de ochtenden uitgenodigd.
4- 12 jaar: op donderdag en vrijdag worden de kinderen van 10.00 tot 13.00 uur vermaakt met een
spannend verhaal, poppenkast, knutselen, spelletjes, zingen en muziek.
Tieners 10+: op vrijdagavond zijn de tieners (vanaf groep 7 en 8) uitgenodigd van 19.30 tot 21.00 uur
voor gamen en/of sing along. Neem gerust je buurmeisje/buurjongen, vriendjes/vriendinnetjes mee.
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Zaterdagochtend zijn alle kinderen met hun ouders welkom op de feestochtend van 10.00 tot 13.00
uur (van haarvlechten, schmink tot rondje paardentram) met afsluitend een pannenkoekenfeest.
Uiteraard zijn hier ook de tieners welkom!
Op deze wijze maken de kinderen op een ontspannen manier kennis met het christelijk geloof, de
bijbel en de kerk. De kinderen kunnen elke dag binnenlopen en gratis meedoen, op de website is de
kleurwedstrijd te vinden.
Voor meer informatie: Marieke Schenkel via 06 - 46613998 en tijdens de actie Kandelaarkerk via 0786168213. Zie ook www.kerkindordt.nl.

Peuterspeelzaal
Na de zomervakantie zou Peuterspeelzaal Pluk naar locatie 196 van onze school komen. Door
omstandigheden is deze verhuizing uitgesteld. We houden u op de hoogte.

Fijne vakantie!
Wij wensen u, samen met uw kind (eren), alvast een goede zomervakantie toe en hopen elkaar weer
uitgerust te ontmoeten op 2 september a.s.

Belangrijke data
08 juli: Musical groep 8A.
09 juli: Musical groep 8B.
10 juli: Musical groep 8C.
10 juli: Schoonmaakavond groepen 1/2.
laatste schoolweek: 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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