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Nieuwsbrief 5 
5 november 2021 
 
Verkeersveiligheid 
We willen u zeer dringend vragen de rotonde voor de school niet te gebruiken als parkeerplaats of 
‘kiss and ride’ zone. De afgelopen periode wordt dit in toenemende mate een gewoonte van een 
aantal ouders; dit leidt tot zeer onveilige verkeerssituaties.  
Ook het parkeergedrag voor de school blijft een punt van zorg en aandacht. Dubbel parkeren en 
parkeren op het gras is niet de bedoeling. Kom lopend of op de fiets naar school, of parkeer anders 
uw auto in een van de straten rondom de school. Hiermee draagt u bij aan een veilige 
schoolomgeving voor onze leerlingen en voorkomen we oplopende irritaties tussen ouders 
onderling. De Dienst Handhaving van de Gemeente Dordrecht zal de komende periode regelmatig 
rondom schooltijden toezicht houden. Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Schoolfoto's 
Vrijdag 5 november (vandaag) ontvangt u de schoolfoto van uw kind en de groepsfoto. Ook worden 
de broertjes- en zusjesfoto's uitgedeeld. Wilt u erop letten dat alleen gesloten verpakkingen retour 
mogen. Als de verpakking is opengemaakt, dan is afname van 1 exemplaar verplicht. U kunt de 
foto's via uw kind komende week weer teruggeven aan de leerkracht van uw kind.  
De keus aan u is om de foto's wel of niet af te nemen. Mocht de foto niet het gewenste resultaat 
hebben, dan kunt u zelf rechtstreeks contact opnemen met de fotograaf.  
 
Noodplan 
Zoals u weet is het heel erg moeilijk om vervanging te vinden voor zieke collega's. Bij ziekte van een 
leerkracht, proberen we als school eerst om de vervanging intern op te lossen. Als dat niet lukt, kan 
het 'Noodplan' worden ingezet in de groepen 5 t/m 8.  
In de groepen 1 t/m 4 gebruiken we deze mogelijkheid niet, omdat dit vanwege de leeftijd van de 
kinderen, de begeleidingsbehoefte van jonge kinderen en de groepsgrootte niet haalbaar is.  
'Noodplan' betekent dat de kinderen met een pakketje werk een dag 'te gast' zijn in een van de 
andere groepen 5 t/m 8 in de Bonbondoos. Dit is werk wat de leerkracht vooraf heeft klaargemaakt 
en zelfstandig kan worden gemaakt door de kinderen. In iedere groep is vooraf een indeling 
gemaakt, zodat de leerlingen op een goede manier over de andere groepen 5 t/m 8 worden 
verdeeld. We hopen dat we het 'Noodplan' zo min mogelijk hoeven in te zetten. Ook zijn er 
omstandigheden denkbaar waarbij het Noodplan niet kan worden ingezet en er toch een groep thuis 
moet blijven bij ziekte van de leerkracht. Bijvoorbeeld als er meerdere zieke leerkrachten zijn op één 
dag. We vragen u dus nogmaals om voor uw kind(eren) alvast na te denken over opvang bij 
onverwachte lesuitval. In alle groepen kan het voorkomen dat we geen oplossing hebben bij ziekte 
van een leerkracht en dat de groep die dag geen les kan krijgen. 
 
Bezoek van de burgmeester tijdens de 'Week van Respect' 
Volgende week is de 'Week van Respect.' In alle groepen zal hier aandacht aan worden besteed. Voor 
de groepen 7 en 8 krijgt dit nog een speciaal tintje: zij krijgen namelijk aankomende donderdag 11 
november bezoek van burgemeester Wouter Kolff. Hij is sinds vier jaar burgemeester van Dordrecht 
en wil heel graag met kinderen in gesprek over dit thema. Uiteraard zijn we erg blij en trots dat hij 
juist onze school hiervoor heeft uitgekozen; we hechten grote waarde aan respectvol met elkaar 
omgaan en hij is van harte welkom om hierover met de kinderen van gedachten te wisselen. 
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Week van de Mediawijsheid 
Heeft u vandaag een SMS gestuurd, door uw tijdlijn gescrold, televisiegekeken of een tablet 
gebruikt? Digitale media spelen een belangrijke rol in ons dagelijks leven, ook in dat van onze 
kinderen. Mediawijsheid is daarom belangrijk. Tijdens de Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 
november) besteden wij op de Johan Friso extra aandacht aan mediawijsheid en het spelen van de 
‘Serious game MediaMasters’ is daar onderdeel van. Spelenderwijs maken leerlingen kennis met de 
kansen en de gevaren van media. We gaan aan de slag met onderwerpen als WhatsApp, privacy, 
cybercriminaliteit en nepnieuws. Het leuke is dat we deze week op school in de Game gaan strijden 
tegen alle scholen in Nederland, maar ook thuis kunnen de kinderen opdrachten uitvoeren en zo 
extra punten verdienen. 
 
Nieuwe instroomgroep 
Na de Kerstvakantie starten we op school een nieuwe instroomgroep. We zijn heel blij dat er veel 
nieuwe kleuters zijn aangemeld op onze school, waardoor we een nieuwe groep kunnen starten die 
helemaal is ingericht voor onze allerjongste leerlingen. 
Juf Marlies zal de leerkracht worden van deze groep. Zij is nu nog de vervanger van juf Hilde in groep 
8, maar juf Hilde komt na de kerstvakantie weer terug voor deze groep. Dus juf Marlies kan dan weer 
les gaan geven bij de kleuters. Dat heeft zij vorig cursusjaar ook gedaan; juf Marlies heeft dus 
ervaring met onze oudste en jongste leerlingen. Naast juf Marlies hebben we op dit moment 
gesprekken met een tweede juf voor deze groep, die dan op maandag en vrijdag les zal gaan geven. 
Als dit allemaal doorgaat hebben we weer twee geweldig goede leerkrachten voor deze nieuwe 
groep.  
 
Herhaalde oproep: Hulp gevraagd voor het versieren van de school in Sint- en Kerstsfeer  
De leden van Ouderraad helpen ieder jaar mee om de school in ‘Sinterklaas-’ en later in ‘Kerst'-sfeer 
te brengen. We zijn nog op zoek naar een aantal extra ouders om ons mee te helpen de school 
gezellig te maken. U kunt zich aanmelden bij de voorzitter van de OR, Magaly Verkerke, haar 
mailadres is: or@johanfriso.nl. Op de volgende momenten kunnen we uw hulp goed gebruiken:  
Sintversiering aanbrengen: vrijdagmiddag 12 november vanaf 13.15 uur  
Sintversiering opruimen/ kerstversiering aanbrengen: maandagochtend 6 december om 8.30 uur 
Kerstversiering opruimen: maandagochtend 10 januari om 8.30 uur  
  
Bezoek van Bureau Leerplicht 
Op onze school vinden we het heel belangrijk dat alle lessen op tijd kunnen beginnen. Hiervoor is het 
van belang dat de kinderen uiterlijk om 8.25 uur en 13.10 in de school aanwezig zijn, zodat zij rustig 
hun jas kunnen ophangen, hun tas kunnen opruimen en rustig naar de klas kunnen lopen.  
In het (basis)onderwijs zijn de regels rondom het toezicht op schoolverzuim geregeld in de Wet op de 
Leerplicht. Onze consulent Leerplicht, van de dienst Gezondheid en Jeugd, is mevrouw Conny 
Koppelaar. Afgelopen week heeft zij een bezoek gebracht aan onze school. Zij heeft ons gesproken 
over het toezicht op verlofaanvragen en aangegeven dat het op tijd komen van alle leerlingen een 
belangrijk onderdeel is van het toezicht vanuit Leerplicht.  
We willen u nogmaals wijzen op de verlofregeling, zoals deze staat omschreven in de schoolgids. Ook 
heeft Leerplicht regelmatig contact met ons over opvallend ziekteverzuim en/of het veelvuldig te laat 
komen van kinderen. In de komende maanden zal Leerplicht hierin een aantal onaangekondigde 
controles uitvoeren. Aan u de vraag om te zorgen dat uw kinderen ruim op tijd op school zijn, zodat 
wij op tijd en in alle rust aan onze lessen kunnen beginnen. Te laat komen verstoort de lessen en 
levert onrust op in de groep en bij uw kind. 
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Plakboeken inleveren - groepen 1/2 
In november worden alle werkjes die de kleuters hebben gemaakt weer door ouders in de 
plakboeken geplakt. Het eerste exemplaar krijgt u van school, het tweede boek mag u zelf kopen. 
Kinderen die dit schooljaar zijn gestart krijgen het van school. Wilt u het maandag 8 november 
inleveren als dit nog niet is gedaan?  
 
Juf Maureen 
...komt op maandag 15 november weer terug op school, na een familiebezoek in Suriname.  
Welkom terug juf Maureen! 
 
Sinterklaas 
De aankomst van de stoomboot uit Spanje is op zaterdag 13 november om 12:00 uur te zien op de 
TV. De komende weken volgen we dan ook via het Sinterklaasjournaal het verhaal met de klas. Het 
Sinterklaasjournaal start op 8 november en wordt op maandag t/m zaterdag om 18.00 uur 
uitgezonden bij de NTR op Zapp. Op zondag is daar ook het weekoverzicht te zien. Via 
www.sinterklaasjournaal.nl kun je de afleveringen terugkijken.  
 
Natuurlijk hebben wij als Sint-commissie contact gehad met Spanje om vast data af te spreken met 
de ‘Regelpiet’ zodat u die in uw agenda kan zetten: 
Vrijdag 12 november 2021 
De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen een lootje mee naar huis om in te vullen. 
Maandag 15 november 2021 
De ingevulde lootjes gaan mee terug naar school en worden die dag in de klas getrokken. 
Woensdag 17 november 2021 
Alle kinderen mogen hun schoen of pantoffel zetten op school. 
Vrijdag 3 december 
Sinterklaasfeest op school. Een intocht, in bijzijn van ouders, is dit jaar helaas niet mogelijk.  
Maar natuurlijk gaan we er voor de kinderen en voor Sinterklaas en zijn Pieten een heel feestelijke 
ochtend van maken op school. Hoe we dat gaan doen; dat leest u in onze komende nieuwsbrief.  
Alle kinderen zijn op vrijdag 3 december om 12.00 uur vrij. Wij hopen op een gezellig 
Sinterklaasfeest!  
 
Hartelijke groeten van de Sintcommissie. 
 
Nieuws van de sportcommissie 
Vorige week woensdag heeft het eerste schoolsporttoernooi sinds lange tijd plaatsgevonden: Het 
zaalkorfbal voor de groepen 3 en 4. Dit was weer een succes! 
 
Op woensdag 17 november a.s. wordt het schaaktoernooi georganiseerd, zodra we daar meer 
informatie over hebben, publiceren we dat uiteraard op onze website. 
Op woensdag 15 december a.s. vindt het tafeltennistoernooi plaats. Inschrijven hiervoor kan 
komende week, tot uiterlijk vrijdag 12 november. Kijk in je agenda of je dan tijd hebt om mee te 
doen! 
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Vakantierooster schooljaar 2022-2023 
 

Herfstvakantie  22 oktober t/m 30 oktober 2022  
Kerstvakantie  24 december 2022 t/m 8 januari 2023  
Voorjaarsvakantie  25 februari t/m 5 maart 2023  
Pasen  7 april t/m 10 april 2023  
Meivakantie   22 april t/m 7 mei 2023  
Hemelvaart  18 mei t/m 21 mei 2023  
Pinksteren  27 mei t/m 29 mei 2023  
Zomervakantie  8 juli t/m 20 augustus 2023  

 
Belangrijke data: 
12 november: Onderwijsnieuwsbrief 1 staat op de website en wordt verspreid via Parro. 
19 november: Nieuwsbrief 6 staat op de website en wordt verspreid via Parro. 
19 november: Plakboeken groep 1 en 2 gaan mee naar huis. 
 
 
 
 
 


