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Fijne zomervakantie
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Bij gevaar, in bange tijden,
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
In zijn liefde jou bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
(Schrijver: Gert Landman)
Aan het einde van dit schooljaar willen we u als ouders/verzorgers bedanken voor uw vertrouwen in
onze school en de prettige samenwerking. In de afgelopen week hebben we afscheid genomen van
onze groep 8 leerlingen. Ook namen we als school en team afscheid van juf Marlies, juf Annienke en
juf Maureen. Op de momenten dat we afscheid nemen op de Friso besluiten we altijd met 'Vaya con
Dios'- Ga met God. Dat wensen we onze leerlingen van de groepen 8, onze leerlingen die na de
zomer naar een andere school gaan en de collega's van wie we afscheid nemen. Bovenstaande tekst
(Ga met God en Hij zal met je zijn) is een prachtig lied waarmee we als team u en uw kind(eren) een
heel goede vakantie willen wensen. We zien alle kinderen en u als ouder(s)/ verzorger(s) graag terug
op maandag 22 augustus om 8.20 uur.

Geen dag, maar tot ziens
Lieve collega’s, leerlingen en ouders/verzorgers, zoals jullie weten ga ik na bijna 25 jaar met
pensioen. Ik wil iedereen bedanken voor de fijne tijd op de Friso. Ik ga het heel erg missen maar kijk
ook uit naar mijn volgende fase.
Lieve groet, Maureen

1/4

Afscheid
Deze week heb ik officieel afscheid genomen van de leukste school van Dordrecht 😉. Ik heb hier 21
jaar met veel plezier gewerkt. Hierbij wil ik collega's, kinderen maar ook u als ouders hartelijk
bedanken. Met veel ouders heb ik de afgelopen jaren (intensief) contact gehad. Aan deze ouders een
extra woord van dank voor de fijne samenwerking, leuke en moeilijke gesprekken, uw openheid
maar bovenal uw vertrouwen dat er werd gezocht naar de meest passende manier van goed
onderwijs aan uw zoon/dochter.
Ik heb mijn werk altijd met veel plezier gedaan en zal daarom ook met fijne herinneringen vertrekken
van de Johan Friso. Ik ga verder met mijn eigen bedrijf waarin ik zelf weer met kinderen en jongeren
aan de slag kan gaan. Hierbij draag ik met alle vertrouwen het spreekwoordelijke stokje over aan
Liesbeth van der Ven. Ik wens u en jou alle goeds en een heerlijke vakantie!
Hartelijke groeten, Annienke Vastenhout
Eerste schooldag!
Op maandag 22 augustus 2022 start het nieuwe schooljaar. Een leuke en voor veel kinderen ook
spannende dag om naar uit te kijken! Ouders die het prettig vinden om op deze eerste schooldag
even mee naar binnen te lopen, zijn van harte welkom tot aan de deur van het klaslokaal. In de klas is
er dan alle rust voor de kinderen om het lokaal te verkennen en de klasgenoten te ontmoeten. De
leerkracht zal bij de deur van de klas staan om alle kinderen te verwelkomen.
Nieuwe kleuters brengen
Na de zomervakantie starten er veel nieuwe jongste kleuters bij ons school. Voor deze groep ouders
is dit bericht:
Onze leerlingen van de groepen 1 t/m 8 zijn gewend om op het schoolplein afscheid te nemen en
zelfstandig de school in te gaan. Dat blijft ook komend jaar onze schoolafspraak. Hierdoor is er veel
meer rust in de gangen, is er aandacht voor de kinderen en kunnen onze lessen op tijd beginnen.
Ouders van kleuters die na de zomervakantie nieuw starten bij ons op school, mogen de eerste
schoolweek nog mee naar binnen lopen als dat nodig is. Dit mag tot de deur van het klaslokaal. We
adviseren u om uw kind te stimuleren zelfstandig naar binnen te gaan. Wilt u uw kind zelf de jas en
de tas laten opbergen?
Na schooltijd loopt de leerkracht mee naar het schoolplein. Ouders/verzorgers wachten op het
schoolplein, bij de vaste uitgang, op hun kind.
Welke ingang?
Ook volgend cursusjaar maken alle leerlingen gebruik van vaste in- en uitgangen op school.
Groepen 1/2: via de deur bij de schommel op het schoolplein.
Groep 2/3 en 3: via de deur tegenover de trap van de Bonbondoos op het schoolplein.
Groepen 3/4 en 4: via de deur van de hoofdingang.
De kinderen van de Bonbondoos weten zelf welke deur en welke trappen ze mogen gebruiken. Dit zal
de eerste schooldag worden uitgelegd door de leerkrachten.
Nieuwe samenstelling MR volgend schooljaar
Na onze oproep heeft zich een ouder gemeld die belangstelling had om lid te worden van de
Medezeggenschapsraad: Robin Schouten, vader van Nora en Abby Schouten. Een verkiezing houden
is dan niet nodig, daarom is Robin automatisch gekozen tot nieuw lid in de zogenaamde
Oudergeleding van de MR. Van harte welkom Robin!
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Tijdens de laatste vergadering van dit jaar op 16 juni hebben we afscheid genomen van Marieke ter
Haar die afgelopen jaar de Oudergeleding heeft versterkt. In verband met de verhuizing van het gezin
naar een andere woonplaats zal zij de MR verlaten. Ook hier willen we je hartelijk bedanken Marieke,
het was waardevol om jou in ons midden te hebben als kritische meedenker over de onderwerpen
die speelden op de Johan Frisoschool! Sterkte met de verhuizing en het afscheid nemen, we hopen
dat jullie als gezin snel zullen wennen in de nieuwe woonplaats.
Na de zomer zal ook in de personeelsgeleding een wisseling plaatsvinden: Juf Ute gaat uit de MR
nadat zij een jaar ons team heeft versterkt. Zij vervulde ook de secretarisrol, naast haar inhoudelijke
inbreng een hele belangrijke en waardevolle bijdrage, dank je wel juf Ute! Meester Johan zal na de
zomervakantie haar plek innemen, daar zijn we erg blij mee.
Na de zomer start de MR dan in de volgende samenstelling:
Personeelsgeleding: Juf Helene, Juf Esther, Meester Johan
Oudergeleding: Jeroen Schot, Robin Schouten en Fennegien Wietses
DORDRECHT LEEST VOOR... deze zomer!
Op zondag 3 juli om 13 uur hebben - de Bibliotheek AanZet, kinderboekwinkel De Giraf en Stichting
Voorlezen - onze campagne 'Dordrecht leest voor... in de zomer!’ afgetrapt.
De voorleesambassadeurs, waaronder wethouder Heijkoop en Van Benschop, lazen 'Het toneelstuk
van de Gruffalo' voor op het podium voor de stadsbieb. Daarna gingen de voorleesambassadeurs de
boekenmarkt op en deelden de voorleesbingokaart uit. De voorleesambassadeurs roepen iedere
Dordtenaar, jong en oud, op om deze zomer zoveel mogelijk voor te lezen, en op zoveel mogelijk
plekken! Met een (volle) bingokaart maken de deelnemers kans op een gratis voorleesboek.
VOORLEESBINGOKAART
De voorleesbingokaart ligt vanaf 3 juli in alle filialen van de Bibliotheek AanZet, kinderboekwinkel De
Giraf en op nog meer plekken in de stad. In de bijlage vind je de kaart digitaal.
VOORLEESAMBASSADEURS LEZEN VOOR
Via Facebook en Instagram van 'Dordrecht leest voor' berichten zij de voorleesmomenten van de
voorleesambassadeurs in juli en augustus.
We wensen jou een fijne voorleeszomer en graag tot na de vakantie.
Ga je mee op avontuur bij ToBe
In een band spelen, samen een theatervoorstelling of kunstwerk maken, leren dj’en, dansen óf je
fantasie de vrije loop laten bij tekenen en schilderen. Het kan allemaal bij ToBe-cultuurcentrum, er
zijn zelfs cursussen voor de allerkleinste kinderen + hun (groot)ouders.
De cursussen in Dordrecht en Papendrecht starten na de zomervakantie weer vanaf 5 september. Wil
je eerst alles gratis uitproberen? Kom dan naar de Open Dag op zondag 21 augustus in het
Energiehuis, Noordendijk 148 in Dordrecht.
Bekijk de cursussen via de Cultuurvinder op www.tobe.nl Je kunt bij ToBe betalen met je Dordtpas of
via Stichting Leergeld.
Zomeractiviteiten
Het is weer zo ver: Zomervakantie! Wist jij dat er heel veel activiteiten voor kinderen van 4 t/m 12
jaar worden georganiseerd bij jou in de buurt? Speciaal voor jou is er een online verzamelplek
aangemaakt voor alle Zomeractiviteiten, voorheen ook bekend als de Zomerzwerfkaart, in
Dordrecht! Ga hiervoor naar www.dordrecht.doemeemettoppie.nl/activiteiten Waar heb jij zin in?
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Vaak is aanmelden voor een activiteit niet nodig. Dan kun je gewoon gezellig langskomen en
meedoen! Als je je wel moet aanmelden staat dit aangegeven bij de activiteit. ‘Zomeractiviteiten in
Dordrecht’ vindt dit jaar plaats tijdens de zomervakantie van zaterdag 9 juli tot en met zondag 21
augustus 2022. In de bijlage vindt u de flyer. Heel veel plezier deze zomer!
Belangrijke data:
08 juli: Groep 1 t/m 7 om 12.00 uur vrij (begin zomervakantie).
09 juli t/m 21 augustus: Zomervakantie.
22 augustus: Eerste schooldag.
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