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Nieuwsbrief  
Vrijdag 17 februari 2023 
 
 

Meeleven 
Ook op onze school zijn gezinnen die persoonlijk getroffen zijn door de aardbeving in Turkije en Syrië. 
Het verdriet om het gemis van geliefde familie en vrienden is onmetelijk groot. Als school proberen 
we mee te leven en steunen we de kinderen en hun ouders. In de klassen besteden we veel aandacht 
aan dit onderwerp. Onze gedachten zijn bij alle families die zorgen en verdriet hebben.  

 
Groepen 1-2 - donderdagmiddag gezelschapspelletjes 
De kleuters mogen donderdagmiddag 23 februari a.s. weer een gezelschapsspel meenemen. Graag 
een spel wat uw kind zelfstandig kan spelen en ook kan vertellen wat de spelregels zijn, zodat er 
optimale tijd is om het te spelen. Het is fijn dat groep 8 kinderen komen begeleiden. 

 
Ouder-inloop 
Op vrijdag 24 februari is er van 8.30 uur- 9.30 uur weer een ouder-inloop in de Bonbondoos. Dat is 
het groen-blauwe gebouw op het schoolplein. Samen met andere ouders/verzorgers, ouders van de 
medezeggenschapsraad, ouderraad en de directie van de school is er ruimte om elkaar te spreken of 
vragen te stellen. Dit alles onder het genot van een kop koffie of thee. Ontmoeting met elkaar is het 
belangrijkste doel. We hopen dat u ook komt; u bent van harte welkom! 
 

Gevonden voorwerpen 
Inmiddels raken de bakken met gevonden voorwerpen weer aardig vol. Wilt u tijdens de komende 
oudergesprekken een kijkje nemen of er iets van uw kind(-eren) tussen zit? De bakken met gevonden 
voorwerpen vindt u naast het kopieerapparaat/lift in het hoofdgebouw en nabij de klapdeuren in de 
Bonbondoos. 

 
Groepen 1-2 gaan naar het Dordts Museum. 
De groepen 1-2 brengen dit jaar een bezoek aan het Dordts Museum in kader van het Cultuurmenu. 
De groepen 1-2 c en 1-2 d gaan dinsdag 7 maart en de groepen 1-2a en 1-2b gaan woensdag 8 maart. 
Het is onder schooltijd en het busvervoer is geregeld. We kijken uit naar een leerzaam uitje. 

 
Geen werkkijkmoment op 8 maart: 
Op woensdag 8 maart zou er weer een moment zijn om het werk van uw kind te bekijken. 
Nu wordt er al volop gewerkt aan het thema van het project en dit willen we tijdens de 
tentoonstelling aan u laten zien. Aangezien de tienmuntengesprekken net zijn afgerond en u ook het 
werk van uw kind hebt gezien, vervalt het kijkmoment op 8 maart. U bent van harte welkom op 
donderdag 23 maart en we hopen u tijdens de tentoonstelling te zien. 
 

Nieuws van de Projectcommissie 
Nog maar drie weken en dan is het zover: de officiële opening van het Johan Friso project 'Tijd!'  
In nieuwsbrief 10 hebben we de datum al aangekondigd: vrijdag 10 maart. Deze opening valt binnen 
de reguliere schooltijden, dus de kinderen komen gewoon naar school en zijn ook op de gewone tijd 
weer uit. Om 9.00u zullen we ons project openen met liedjes, yells, vlaggen, spektakel en ... speciale 
gasten. U bent van harte welkom om dat met de kinderen mee te beleven op het kunstgrasveld naast 
onze school.  
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Daarna gaan we bijna twee weken in alle klassen aan de slag met allerlei activiteiten rondom 
'Tijd.' Tijdens het project wordt er in het rooster ruimte vrijgemaakt om dingen te doen en te maken 
met betrekking tot het onderwerp wat gekozen is. We presenteren u heel graag de resultaten op 
donderdagavond 23 maart tussen 17.00u en 19.00u.  
 
’s Morgens zullen in de klassen met de kinderen de afrondende werkzaamheden hiervoor worden 
verricht; de kinderen zijn 's middags vrij zodat de leerkrachten verder alles in orde kunnen maken 
voor de presentatie. Want dan wordt iedereen natuurlijk weer op school verwacht!  
 
De kinderen kunnen vanaf 17.00u volgens een vaste looproute (die start in hun eigen klas) een 
puzzelkaart invullen door op zoek te gaan naar letters. Die zijn te vinden in alle klaslokalen waar 
presentaties zijn; zo mist niemand iets van al het moois en leuks wat de kinderen gedaan en gemaakt 
hebben. Wie aan het einde van de puzzeltocht de juiste oplossing kan laten zien, krijgt een leuk 
aardigheidje.  
 
We wensen de kinderen alvast heel veel plezier bij het werken aan het project en zien alle ouders 
(grootouders, broers en zussen) sowieso graag terug op 23 maart tussen 17.00u en 19.00u, of 
misschien al wel tijdens de opening! 

 
Vrijwilligers op onze school 
Wij hebben op school een aantal vrijwilligers die ons helpen met allerlei klusjes. Opa's en vaders 
staan dagelijks voor ons klaar om allerlei kleine en grotere klussen aan te pakken. We zijn ontzettend 
blij met ons enthousiaste 'klusteam'! We zijn ook heel blij dat onze vaste vrijwilliger meester 
Raymond weer terug is uit Suriname. Zoals u waarschijnlijk weet is Meester Raymond de man van juf 
Maureen. Zij is afgelopen zomer met pensioen gegaan. Maar meester Raymond wil nog niet met 
pensioen; hij blijft ons heel graag helpen met allerlei klussen in de school. Op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag is hij van 8.00 uur tot 14.00 uur op school. Fijn dat u ons weer komt helpen met 
uw vrolijke energie meester Raymond! 
 

 
Belangrijke data:  
20 t/m 24 februari: Week van de 10 minuten- en schoolkeuzegesprekken, groepen 1 t/m 8. 
22 februari: Verjaardag leerkrachten groepen 0/1/2. 
24 februari: Rapporten groep 3 en plakboeken groepen 0/1/2 mee naar huis. 
24 februari: Inloop-moment (8:30-9:30) voor ouders, met koffie en thee. 
25 februari t/m 05 maart: Voorjaarsvakantie. 
08 maart: Geen schoolwerk bekijken, i.v.m. het Project 
10 maart: Opening Project “Tijd” om 9 uur. 
10 maart: Nieuwsbrief 13. 
23 maart: Alle leerlingen ‘s middags vrij 
23 maart: Afsluiting Project van 17 uur tot 19 uur. 
28 maart: Theoretisch verkeersexamen groepen 7 


