Nieuwsbrief 4
18 oktober 2019
Herfst
Alle blaadjes van de bomen
Zwieren, zwaaien in het rond
Alle blaadjes van de bomen
Vallen zacht op de grond
Maken snel een mooi tapijt
Maar die arme kale bomen
Zijn nu al hun blaadjes kwijt!

Herfstvakantie
Zaterdag 19 oktober a.s. begint voor alle kinderen de herfstvakantie. We zien elkaar graag weer op
maandag 28 oktober a.s. om 08.30 uur op school terug. Wij wensen alle leerlingen en
ouders/verzorgers een fijne vakantie toe.

Oproep Playmobil
De kinderen in de groepen 3 werken op de middagen met een circuit waarbinnen ook (rollen)spel(en)
met Playmobil een onderdeel is. Heeft u toevallig ‘op zolder’ Playmobil waar uw kinderen niet meer
mee spelen, dan zouden we dit heel goed kunnen gebruiken in de klas. De Playmobil kunt u bij
Maureen (administratie) afgeven. Alvast hartelijk bedankt.

Nieuws van de sportcommissie
Allereerst een mededeling over het handbaltoernooi. Eerder kregen we bericht dat dit toernooi
i.v.m. slechte weersomstandigheden op woensdag 9 oktober niet door kon gaan en verplaatst zou
worden naar een andere datum op een binnenlocatie. Helaas kregen wij gisteren bericht van
DordtSport dat het toch niet gelukt is om dit te organiseren, dus helaas komt dit sporttoernooi
helemaal te vervallen. Wellicht heeft u dat al op onze website gelezen en ook de ouders van de
betreffende kinderen hebben een berichtje van ons ontvangen.
Afgelopen woensdag heeft er een flinke groep kinderen meegedaan aan de sport judo. We hopen
dat het een leuke en leerzame middag is geweest.
Komende week is het herfstvakantie, maar dat geldt niet helemaal voor een aantal kinderen die zich
hebben opgegeven voor de ijssporten. Zij gaan aanstaande woensdag 23 oktober deelnemen aan
clinics en wedstrijdjes op de sportboulevard. We wensen deze kinderen veel plezier.
Dan zal er in de week na de herfstvakantie, op woensdag 30 oktober, een aantal kinderen uit de
groepen 3 en 4 gaan deelnemen aan zaalkorfbal bij Deetos.
Maar er komt nóg meer aan: worstelen, freerunnen en schaken. De inschrijvingen hiervoor zijn
inmiddels gesloten.
Kijk voor meer informatie over de sporttoernooien waar cbs Johan Friso aan meedoet op onze
website: www.johanfriso.nl (Informatie -> Sport).
Verder willen wij speciaal voor de ouders/verzorgers van kinderen uit de groepen 1 en 2 aangeven
dat DordtSport ook regelmatig voor deze groepen clinics organiseert. Dit organiseren we niet vanuit
school. Maar hier kunt u natuurlijk wel zelf met uw kind naartoe gaan. Informatie kunt u vinden op
de www.dordtsport.nl. Op hun jaarkalender kunt u alle activiteiten die zij organiseren vinden.
Fijne vakantie allemaal!
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Belangrijke data
19 t/m 27 oktober: Herfstvakantie.
08 november: Nieuwsbrief 5 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
08 november: Start week van de mediawijsheid groepen 7.
15 november: Onderwijsnieuwsbrief 1 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
15 november: Afsluiting week van de mediawijsheid groepen 7.
22 november: Nieuwsbrief 6 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
22 november: Plakboeken groepen 1/2 gaan mee naar huis.
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