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Nieuwsbrief 4  
07 oktober 2022 
 

 

Schoolfotograaf  
De schoolfotograaf komt weer foto’s maken van uw kind(eren). Zij komt a.s. maandag 10 oktober de 
portret- en groepsfoto's maken. Op woensdagmiddag 12 oktober is er de mogelijkheid om de 
broertjes/zusjesfoto’s te laten maken vanaf 12.15 uur. U kunt nog t/m maandag 10 oktober 
persoonlijk intekenen bij de administratie. Het is helaas niet mogelijk dit via 'Parro' te doen. U kunt 
op het afgesproken tijdstip van de broertjes/zusjes foto de school in komen via de ingang bij de 
administratie. Er staan meerdere ouders in een tijdvak. We houden het ingevulde rooster aan als 
volgorde om naar de fotograaf te gaan. Tevens willen wij erop wijzen dat de keus aan u is om de 
foto's wel of niet af te nemen. Mocht de foto niet het gewenste resultaat geven, dan kunt u 
rechtstreeks contact opnemen met de fotograaf. In de bijlage van deze nieuwsbrief kunt u zien rond 
welke tijd op maandag de groeps- en portretfoto worden gemaakt.  

 
Nieuws van de sportcommissie 
Op het moment van het schrijven van dit stukje hebben we nog geen verdere informatie over het 
zaalkorfbaltoernooi van de groepen 3 en 4 op 12 oktober a.s. Maar dat kan zomaar veranderen! 
Houdt u daarom de website goed in de gaten. De inschrijvingen voor tafeltennis en schaken staan 
nog open tot en met maandag 10 oktober a.s. Dus mocht uw zoon/dochter zich nog niet hebben 
ingeschreven, het is nog niet te laat! Gaat u daarvoor op de website www.johanfriso.nl naar 
'informatie' en dan naar 'sport.' De oranje gekleurde teksten in het schema zijn aanklikbaar; bij de 
verschillende sporten staat de informatie die we nu al hebben en een link naar het inschrijfformulier. 

 
Vossenjacht 16 oktober 
Op zondag 16 oktober organiseert de Kliederkerk een Vossenjacht in de wijk Dubbeldam. We starten 
om 11:00 uur bij de Beatrixschool. Na de vossenjacht sluiten we af met pannenkoeken. Kun jij alle 
vossen vinden en weet je ook welk Bijbelfiguur hij/zij is? De vossenjacht wordt georganiseerd door 
de Kliederkerk, een creatief programma voor gezinnen. Samen ontdekken, vieren en eten staan 
centraal. Wij hebben er zin in, hopelijk tot dan!  
Groeten van Team Kliederkerk: Evelien Felix, Ivana de Jonge, Marleen Weidenaar, Inge Prins en 
Martha Huizinga.  
Heb je vragen of wil je meer info? Mail dan naar kliederkerk@missiedordt.nl 
 

Spelletjesmiddag groepen 1-2 donderdagmiddag 20 oktober. 
De kinderen van de groepen 1-2 mogen een gezelschapsspel mee naar school nemen op 
donderdagmiddag 20 oktober. Onder begeleiding van leerlingen uit groep 8 worden de spelletjes in 
kleine groepjes gespeeld. Zo leren de kinderen tellen aan de hand van het gooien met een 
dobbelsteen, op je beurt wachten, leren waar te nemen, winnen of juist omgaan met verlies, maar 
vooral dat het leuk is om iets samen te doen. We kijken uit naar een gezellige middag. 
 

Informatieavond Voortgezet Onderwijs voor groep 8 
Op donderdag 20 oktober a.s. organiseren we een informatieavond voor de ouders en verzorgers van 
de kinderen van groep 8. De avond begint om 19.00u in de mediatheek op de bovenverdieping van 
het hoofdgebouw en zal drie kwartier tot een uurtje duren.  

http://www.johanfriso.nl/
mailto:kliederkerk@missiedordt.nl
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Mitchel Boer (Insula College) neemt u mee in de wondere wereld van het V.O. in het algemeen, maar 
ook belicht hij de mogelijkheden hier in Dordrecht en een aantal scholen net daarbuiten. De avond is 
alleen voor de ouders en verzorgers van kinderen in groep 8. De kinderen zelf worden natuurlijk op 
school door hun leerkrachten in de klas geïnformeerd. 
 

Vanuit gemeente Dordrecht 
Sinds enkele maanden stijgen de prijzen van boodschappen en energie. Bij de gemeente Dordrecht 
komen steeds vaker vragen binnen van ouders over geld(zorgen). U bent niet alleen en staat er niet 
alleen voor. U kunt één van de Sociaal Wijkteams in de stad bezoeken of bellen op 078 221 02 00. Er 
zijn gelukkig ook veel mensen en organisaties die u graag helpen; op www.geldfit.nl  kunt u een test 
maken om te zien welke organisatie u het beste kan helpen met uw geldvragen. Wilt u tips bij het 
besparen van energie? De Energiehulp denkt mee. Zij geven gratis advies. Bel 078 2001 097 of 
mail dordrecht@energiehulp.nl. Is uw inkomen maximaal € 1528 (alleenstaand) of € 2183 
(samenwonend) per maand, dan heeft u recht op een gratis Dordtpas met een kindtegoed van  
€ 200,-. Maakt u zich zorgen over geld of rekeningen die u niet kunt betalen? Wacht dan niet.  
 

 
Belangrijke data:  
10 oktober: Schoolfotograaf. 
12 oktober: Schoolfotograaf (’s middags broertjes-/zusjesfoto). 
14 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek. 
20 oktober: Spelletjesmiddag groepen 1/2. 
20 oktober: Informatieavond VO ouders/verzorgers groep 8. 
21 oktober: Nieuwsbrief 5. 
22 t/m 30 oktober: Herfstvakantie. 
02 november: Schoolwerk bekijken. 
04 november: Start Week van de Mediawijsheid. 
11 november: Afsluiting Week van de Mediawijsheid. 
11 november: Nieuwsbrief 6. 
18 november: Plakboeken gr.1/2 mee naar huis. 
18 november: Onderwijsnieuwsbrief 1. 
21 november: Teamstudiedag (alle groepen vrij) 

http://www.geldfit.nl/
mailto:dordrecht@energiehulp.nl

