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Juf Elsa
Na een lange periode van ziekte, heeft juf Elsa moeten besluiten haar werkzaamheden als
groepsleerkracht te beëindigen. Voor haar en voor onze school een ingrijpend en heel verdrietig
besluit. Juf Elsa heeft vorige week afscheid genomen van de kinderen en de ouders van haar groep.
Zij zal nog enige tijd bij ons op school werkzaam zijn voor ondersteunende werkzaamheden. We zijn
juf Elsa enorm dankbaar voor alles wat zij voor onze school, onze leerlingen, ouders en onze collega's
heeft betekend.

De school in sinterklaassfeer en kerstsfeer
Binnenkort gaan we onze beide locaties weer in sinterklaassfeer en later in kerstsfeer brengen.
Daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken. Helpt u mee? U kunt zich hiervoor opgegeven bij de
leerkracht van uw kind, graag voor woensdag 12 november.
 Sintversiering aanbrengen op locatie 196: vrijdag 15 november om 19.00 uur.
 Sinterklaasversiering eraf halen, kerstversiering aanbrengen:
o Locatie 196: vrijdag 6 december om 08.30 uur.
o Locatie 821: maandag 9 december om 08.30 uur.
 Kerstversiering eraf halen: maandag 6 januari om 08.30 uur op beide locaties.

Zie ginds komt de stoomboot!
Op zaterdag 16 november zal de stoomboot met Sinterklaas weer aankomen in Nederland. Een
speciale tijd breekt aan voor alle kinderen. Wij volgen ook dit jaar weer het Sinterklaasjournaal met
de kinderen op school. Kijk ook op https://sinterklaasjournaal.ntr.nl. Op deze site is voor thuis nog
veel meer leuks te vinden. Het Sinterklaasjournaal is vanaf maandag 11 november iedere dag te
volgen om 18.00 uur bij NPO Zapp op televisie.
De sintcommissie heeft al contact gehad met de ‘regelpiet’ in Spanje om data af te spreken:
 vrijdag 15 november: de kinderen van de groepen 5 t/m 8 trekken deze dag lootjes. In een
begeleidende brief staat precies de bedoeling van deze activiteit.
 donderdag 28 november: alle kinderen zetten hun schoen of pantoffel in de klas.
 donderdag 5 december: sinterklaasfeest op school.
Vorig jaar vonden Sinterklaas en de pieten het zo gezellig dat zij door de kinderen van De Bever én de
Johan Frisoschool werden toegezongen bij aankomst bij de scholen dat Sinterklaas nu speciaal
gevraagd heeft of dat dit jaar weer mogelijk is. En dat gaan we natuurlijk met elkaar doen!
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 van de Johan Frisoschool en De Bever gaan Sinterklaas
opwachten bij de kiss-and-ride-strook voor De Bever. Ouders/verzorgers kunnen natuurlijk ook de
aankomst meemaken! Dat kan aan de overkant van de weg zodat u alles ook goed kunt zien.
Op 5 december kunt u geen auto’s parkeren op de kiss-and-ride-strook.
Alle kinderen zijn die dag vanaf twaalf uur vrij. Wij hopen op een gezellig Sinterklaasfeest!
De Sintcommissie.

Jeugd EHBO in groep 8
Al vele jaren organiseert EHBO-Vereniging Dubbeldam Jeugd EHBO-lessen aan leerlingen van onze
groepen 8. Ook dit schooljaar is er een aantal vrijwilligers van deze vereniging bereid om de Jeugd
EHBO-lessen te komen verzorgen.
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Binnenkort start de inschrijving, via Mijnschoolinfo worden de ouders van de leerlingen in de
groepen 8 daarover geïnformeerd. Er kunnen maximaal 18 leerlingen deelnemen.
De ervaring leert dat het belangrijk is om gemotiveerde leerlingen te hebben, die écht tijdens de les
én thuis voor hun certificaat Jeugd EHBO willen oefenen en huiswerk willen maken. Daarom zullen
we met de leerlingen die willen deelnemen een motivatiegesprekje voeren. Pas daarna wordt beslist
wie gaat deelnemen.
We hopen dat er in april weer een flink aantal Jeugd EHBO-certificaten kan worden uitgereikt!

Afvalscheiding aangepast
Na de herfstvakantie zijn we op onze school het afval op een andere manier gaan scheiden. Is het
schoon en droog papier of karton, dan gaat het in het papier-kartonafval. Afval dat gebruikt kan
worden om nieuwe grondstoffen van te maken komt in de ‘grondstoffenmix’. En dat is meer dan
alleen plastic! Wat het precies is, hangt in alle ruimtes in een overzicht bij de afvalbakken en in alle
groepen is daarover uitleg gegeven. Alles wat overblijft is ‘restafval’. We hopen dat dat restafval dan
nog maar een kleine hoeveelheid is. Het is even wennen, maar we gaan ervoor!

Nieuws van de sportcommissie
De klok is een uur teruggezet en de herfst heeft duidelijk zijn intrede gedaan. Dat betekent dat de
schoolsporten zich verplaatsen naar de indoorlocaties.
In de herfstvakantie hebben een hoop kinderen de schaatsclinics gevolgd in de ijshal. Deze kinderen
kregen les in kunstrijden, ijshockey en shorttrack. Vorige week woensdag hebben de kinderen van
groep 3 en 4 zich uitgeleefd bij het korfbaltoernooi in de hal van DeetosSnel.
Aankomende woensdag 13 november vindt het worsteltoernooi plaats. Een vrij onbekende sport
waar zich van onze school toch een paar kinderen voor hebben opgegeven. Op 20 november wordt
er geschaakt en onze freerunners zijn met z’n allen ingedeeld op 11 december. De inschrijvingen
hiervoor zijn al een poosje geleden gesloten, maar voor tafeltennis kunnen de kinderen zich tot
uiterlijk maandag 11 november a.s. nog opgeven. Let wel op, dit toernooi valt in de kerstvakantie.
Voor worstelen is geen schooltenue nodig, voor schaken wel (alleen het t-shirt wordt gedragen) en
ook voor freerunnen en tafeltennis. De meeste kinderen hebben al een tenue; de ouders/verzorgers
van de kinderen die nog geen tenue hebben, krijgen van meester Enrico binnenkort een berichtje
hierover. Kortom, er valt weer heel wat te sporten op de Johan Friso! Alle sporters, succes en plezier.

Belangrijke data
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.
05 december: Sinterklaasfeest (alle leerlingen ’s middags vrij).
06 december: Nieuwsbrief 7 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
18 december:
 Kerstfeest groep 1 t/m 4 (196) in de klas van 18.45 uur-19.30 uur.
 Kerstfeest groep 5 t/m 8 (821) in de klas van 18.30 uur-19.45 uur.
 Kerstontmoeting voor ouders tijdens de viering op het plein van 821.
20 december: Nieuwsbrief 8 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
20 december: 12.00 uur begin vakantie groep 1 t/m 4;
15.15 uur begin vakantie groep 5 t/m 8.
21 december 2019 t/m 05 januari 2020: Kerstvakantie.
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