Nieuwsbrief 1
6 september 2019
Welkom
Een nieuw schooljaar en dus ook een nieuwe start. Fijn om elkaar weer te ontmoeten! We gaan er
samen met alle kinderen en hun ouders/verzorgers een fijn schooljaar van maken!

Schoolgids, Activiteitenkalender en onderwijstijd
Inmiddels heeft u via uw zoon/dochter onze vernieuwde schoolgids ontvangen. Wij adviseren u deze
schoolgids goed door te nemen, zodat u goed geïnformeerd bent over de gang van zaken op school.
De Activiteitenkalender 2019-2020 kunt u op onze website vinden. Deze activiteitenkalender is onder
voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Vanzelfsprekend wordt u in geval van wijzigingen in de
nieuwsbrief op de hoogte gesteld. We adviseren u de activiteitenkalender goed door te nemen. Een
aantal vrije dagen en dagdelen voor bepaalde groepen is gewijzigd. Dit i.v.m. de onderwijstijd waar
we ons als school aan moeten houden.

Vakantierooster 2020-2021
Het vakantierooster voor het huidige schooljaar 2019-2020 en dat voor schooljaar 2020-2021 kunt u
vinden op onze website.

Informatieavond groepen 1 t/m 8
We nodigen u van harte uit op onze informatieavonden:
 dinsdag 17 september voor ouders/verzorgers van kinderen in de groepen 5 t/m 8; groepen 5 en
6 van 19.00-20.00 uur; groepen 7 en 8 van 20.15-21.15 uur.
 donderdag 19 september voor ouders/verzorgers van kinderen in de groepen 1 t/m 4; groepen 1
en 2 van 19.00-20.00 uur; groepen 3 en 4 van 20.15-21.15 uur.

Inschrijven voor de startgesprekken via Mijnschoolinfo
Op 30 september en 2 oktober a.s. vinden de eerste 10-minutengesprekken van dit schooljaar plaats:
de startgesprekken voor ouders/verzorgers van kinderen in de groepen 1 t/m 8.
In groep 8 worden de startgesprekken gevoerd met de leerlingen erbij. Deze gesprekken zullen ook
op andere data dan 30 september en 2 oktober plaatsvinden.
Ouders/verzorgers van kinderen in de groepen 1 t/m 8 kunnen zich inschrijven voor de
startgesprekken via Mijnschoolinfo. In Mijnschoolinfo wordt in een standaard bericht alleen
gesproken over 10-minutengesprekken, maar het betreft in dit geval dus de startgesprekken.
Op maandag 16 september ontvangt u via Mijnschoolinfo een bericht dat de intekenlijst klaar staat.
U heeft dan t/m maandag 23 september de tijd om u in te schrijven. U kiest zelf het tijdstip dat voor
u prettig is. Heeft u meerdere kinderen op school, dan schrijft u per kind in. Op 23 september sluit de
mogelijkheid om u in te schrijven en maakt de leerkracht van uw kind(eren) de planning af.

Bezoek Weizigt groepen 1-2
Het schooljaar is nog maar net begonnen en de kleuters hebben al een uitje in het vooruitzicht!
We gaan naar kinderboerderij Weizigt. We gaan het spel ‘kleurenganzenbord’ spelen. Hierbij hebben
we uw hulp nodig om een groepje te begeleiden. We gaan met de bus er naartoe.
T.z.t. hangt er een intekenlijst op het memobord van de klas.
 woensdag 18 september: groep 1-2c
 vrijdag 20 september: groep 1-2d
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 vrijdag 4 oktober: groep 1-2b
 vrijdag 18 oktober: groep 1-2e
Het is fijn als u uw kind oude kleren aantrekt. We kijken uit naar een leerzaam en gezellig uitje.

Gymtijden
dag
ZAAL 1

tijd

groep/leerkracht

maandag

08.30 – 09.40 u

3b juf Ute/juf Francina

09.40 – 10.50 u

4a juf Atie/meester Johan

10.50 – 12.00 u

3a juf Klazien/Juf Wilma

woensdag 08.30 – 09.40 u

vrijdag

6b juf Thirza/juf Anky

09.40 – 10.50 u

6a meester Simo/juf Liesbeth

10.50 – 12.00 u

4b juf Helene/juf Roelie

08.30 – 09.40 u

8a juf Hilde/meester Enrico

09.40 – 10.50 u

8b juf Monique/juf Dalina

10.50 – 12.00 u

7b meester Dick/juf Marjolijn

08.30 – 09.40 u

5a juf Erna

09.40 – 10.50 u

5b juf Petra K/juf Tijmine

10.50 – 12.00 u

7a juf Marit/juf Thirza

ZAAL 2
dinsdag

Overblijf
Jacintha Tiel-Groenestege heeft voor de zomervakantie afscheid genomen als overblijfcoördinator
van SDK/Lunchlokaal. Anna de Jong gaat haar taken overnemen. We zien uit naar een prettige
samenwerking!

Parkeerproblemen bij locatie 196
Namens Handhaving Dordrecht willen we onderstaand bericht met u delen.
Beste ouders/verzorgers,
Na aanleiding van parkeerproblemen rondom cbs Johan Friso locatie 196 willen we u inlichten over
het parkeerbeleid.
Het probleem
De parkeerplaats voor de school is een erf. Dit betekent dat er alleen in de
parkeervakken mag worden geparkeerd. In het begin van de Mahonie is een gele
streep geplaatst. Bij een doorgetrokken gele streep mag er niet geparkeerd
worden, tevens kunt u hier niet laden en lossen. Wij krijgen meerdere meldingen
over het fout parkeren rondom de school. Dit gebeurt vooral onder schooltijd. Er
komen dingen voor, zoals het parkeren voor geparkeerde auto's. Hierdoor kunnen
de auto's niet hun vak uitrijden. Ook wordt het fietspad gebruikt als parkeerplek.
Door het fout parkeren kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan voor de kinderen.
Het overzicht word namelijk belemmerd waardoor auto's, brommers en (snor)fietsers geen overzicht
hebben over wie er gaat oversteken.
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Aanpak
In de afgelopen jaren hebben we dit probleem vaak voorbij zien komen en hebben wij (team
handhaving) dit probleem proberen op te lossen. Wij merken dat het parkeerprobleem weer is
teruggekomen. Wij gaan daarom vanaf het begin van het nieuwe schooljaar opnieuw optreden tegen
het parkeerprobleem.
Wat verwachten wij van u?
Rondom de school mag alleen geparkeerd worden in de vakken. Maar wat als de vakken vol zijn? Als
alle vakken rondom de school bezet zijn, kunt u verder in de wijk op zoek gaan naar een lege plek. U
kunt natuurlijk ook met de fiets naar school gaan. Zo zorgen we ervoor dat er voldoende overzicht is
en dat de weg rondom de school veilig is om naar school te fietsen.
Handhaving Dordrecht

Open Dag ToBe - 0 t/m 20 jaar
 Zondag 8 september 2019
 10.00 – 14.00 uur
 Energiehuis, Noordendijk 148, Dordrecht
Tijdens de Open Dag van ToBe op zondag 8 september is in elk lokaal van het
Energiehuis iets bijzonders te zien en te doen tussen 10.00 en 14.00 uur.
Zingen, dansen, acteren, muziek maken of met je handen werken. Het kan
allemaal en het is ook nog allemaal gratis. Het programma is speciaal voor
kinderen en jongeren van 0 t/m 20 jaar.
Ontdek zo welke cursus jij dit schooljaar gaat doen bij ToBe. In de week van
maandag 16 september starten alle cursussen van ToBe weer in Dordrecht en
Papendrecht.

Nieuws van de sportcommissie
De school is weer begonnen en ook de schoolsporttoernooien komen er weer aan! In de volgende
nieuwsbrief zullen we uitgebreid aandacht besteden aan de organisatie van de schoolsporten en wat
we van jullie verwachten. We hebben een aantal aandachtspunten voor jullie en we zullen nog eens
vertellen hoe het geregeld is met de (verplichte) schoolsporttenues. In deze nieuwsbrief staat de
informatie die op dit moment belangrijk is.
Dordt Sport geeft aan dat het sportseizoen 2019-2020 erg speciaal gaat worden. Schoolsport bestaat
50 jaar en in 2020 bestaat de stad Dordrecht 800 jaar. Aan beide thema's wordt extra aandacht
besteed. Hoe en wat precies, dat volgt later.
Binnenkort zullen we een overzicht van alle schoolsporten op de website van de school publiceren.
Er zijn vier schoolsporttoernooien die al 'snel' zullen plaatsvinden:
 op woensdag 9 oktober: handbal voor de groepen 3 t/m 8, bij Handbalvereniging MOK
 op woensdag 16 oktober: judo voor de groepen 3 t/m 8, bij Sportschool Muilwijk
 op woensdag 23 oktober: ijssporten voor de groepen 3 t/m 8, in de ijshal op de Sportboulevard
(dit is in de herfstvakantie!)
 op woensdag 30 oktober: zaalkorfbal voor de groepen 3 en 4, bij DeetosSnel
Inschrijven voor deze sporten kan binnenkort via onze website www.johanfriso.nl. Dat kan tot
uiterlijk maandag 16 september. Belangrijk: schrijf op tijd in en bij inschrijving wordt er door het
team op jou gerekend!
Meer informatie over deze sporten wordt binnenkort verspreid d.m.v. informatiebrieven; deze zullen
ook op de website worden gepubliceerd. Voor vragen e.d. is de sportcommissie te bereiken via
sport@johanfriso.nl. We hopen met elkaar weer op een sportief en gezellig jaar.
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Belangrijke data
16 t/m 23 september: Inschrijven voor de startgesprekken via MSI.
17 september: Informatieavond voor ouders/verzorgers groepen 5 t/m 8.
19 september: Informatieavond voor ouders/verzorgers groepen 1 t/m 4.
20 september: Nieuwsbrief 2 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
26 september: Schoolreis groepen 3 t/m 7 (groepen 1, 2 en 8 naar school).
30 september en 2 oktober: Startgesprekken groepen 1 t/m 8.
02 oktober: Schoolfotograaf op locatie 196; ’s middags broertjes-/zusjesfoto’s op locatie 196.
02 oktober: Start Kinderboekenweek (thema ‘voertuigen’).
03 oktober: Schoolfotograaf op locatie 821.
04 oktober: Nieuwsbrief 3 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
07 oktober: Studiemiddag team (alle leerlingen ‘s middags vrij).
11 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek.
18 oktober: Nieuwsbrief 3 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
19 t/m 27 oktober: Herfstvakantie.
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