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Nieuwsbrief  
Vrijdag 3 februari 2023 
 
 

Plakboeken kinderen groepen 0/1/2 
Als u een kleuter heeft in groep 1-2, wilt u dan het plakboek weer inleveren voor donderdag 9 
februari a.s.. Alle werkjes kunnen er dan weer worden ingeplakt. Na de 10-minutengesprekken krijgt 
uw zoon of dochter het plakboek weer mee naar huis. 
 

Dramalessen groepen 0/1/2 
Op dinsdagochtend krijgen de kinderen van de groepen 1-2 drama-les van meester Erwin. Dit is in 
kader van ons cultuuronderwijs en is drie keer in het speellokaal. De kinderen leren om opdrachten 
uit te voeren, je in te leven in een bepaalde situatie of rol, b.v. je laat je hond uit, je doet een 
boodschap. De eerste les was een groot succes. 
 

WK Shorttrack Kidsbezoek 
In nieuwsbrief 9 hebben we al aangekondigd dat de kinderen van de groepen 6 t/m 8 op vrijdag 10 
februari naar het WK Shorttrack in de Sportboulevard gaan kijken. In deze klassen wordt druk 
gewerkt aan tekeningen en vlaggen om de schaatsers aan te moedigen.  
Voor de dag zelf is een aantal zaken van belang: 
- We gaan met z'n allen op de fiets, dus zorgt u er a.u.b. voor dat uw kind op 10 februari op de fiets 
naar school komt. 
- De kinderen komen 's morgens gewoon om 8.30u naar school. De wedstrijden duren minstens tot 
12.30u, dus we zijn niet op tijd terug voor de lunch. Geeft u uw kind daarom een lunchpakketje mee, 
we eten met elkaar in de klas. De kinderen zijn 's middags gewoon om 15.15u uit. 
- De organisatie geeft aan dat de kinderen gerust water mee mogen nemen om te drinken op de 
tribunes. Bij binnenkomst krijgen ze allemaal een stuk fruit. Mocht u nog iets anders te eten mee 
willen geven, dan graag niet verpakte etenswaren en zeker geen chips! Dit in verband met de vele 
rommel die dit veroorzaakt en 's morgens al aan de chips is ook niet nodig. 
- Het is in de hal rond de 18 graden. Zorg daarom voor de juiste kleding. En het is natuurlijk helemaal 
leuk als de kinderen (deels) in het oranje gehuld komen! 
We wensen alle leerlingen van groep 6 t/m 8 een sfeervolle, sportieve en onvergetelijke ochtend! 
 

Juffenverjaardag groepen 0/1/2 
Op woensdag 22 februari a.s. vieren alle juffen van de groepen 0-1-2 hun verjaardag. Iedere klas viert 
het in het eigen lokaal met de juffen. Zij zorgen voor wat eten, drinken en wat lekkers. De tassen 
hoeven dus niet mee naar school. De kinderen mogen verkleed naar school komen. We kijken uit 
naar een gezellige dag! 
 

Vrijwillige ouderbijdrage 2023 
Ook in 2023 zal de Ouderraad weer extra activiteiten ondernemen en/of ondersteunen op onze 
school. Dit kunnen wij alleen met behulp van uw vrijwillige financiële bijdrage. Via Parro ontvangt u 
binnenkort de brief met betrekking tot de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage voor het kalenderjaar 
2023. Voor de kinderen uit de groepen 2 t/m 6 heeft deze brief ook betrekking op de schoolreis.  
 
Het overzicht van de uitgaven die gedaan kunnen worden dankzij uw vrijwillige financiële bijdrage 
vindt u in de bijlage Exploitatieoverzicht 2022 OR.  
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Mocht het financieel voor u niet haalbaar zijn om de schoolreis en/of vrijwillige ouderbijdrage te 
betalen, dan kunt u contact opnemen met José van Heusden, via directie@johanfriso.nl.  
 
Voor vragen m.b.t. de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de voorzitter van Ouderraad: 
Mirialys Diaz Hernandez. Het mailadres van de Ouderraad is: or@johanfriso.nl  
 

Oproep Lunchlokaal voor nieuwe overblijfkrachten 
Lunchlokaal is op zoek naar nieuwe overblijfkrachten voor de overblijf op de Johan Friso. Heb je tijd 
om één of twee vaste dagen per week samen met een andere overblijfkracht de kinderen te 
begeleiden bij het eten en spelen in hun middagpauze van 12.00 tot 13.05, dan horen wij dat graag! 
Je eigen kinderen kunnen dan uiteraard kosteloos overblijven.  
Een jonger broertje of zusje mag meegenomen worden naar de overblijf. Voor iedere gedraaide 
overblijfbeurt ontvang je een vrijwilligersvergoeding van € 12,50.  
Aanmelden kan bij onze overblijfcoördinator, Anna de Jong, via mail: anna@lunchlokaal.nl of 
telefoon: 06-34490760. 
 

 
Belangrijke data:  
17 februari: Nieuwsbrief 12. 
17 februari: Rapporten mee naar huis, groepen 4 t/m 8. 
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: Inloopochtend voor ouders, met koffie en thee. 
25 februari t/m 05 maart: Voorjaarsvakantie. 
08 maart: Schoolwerk bekijken. 
10 maart: Opening Project ‘Tijd’ 
10 maart: Nieuwsbrief 13. 
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