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Nieuwsbrief 14 
Vrijdag 24 maart 2023 
 
 

Het Project 
Het project ‘Tijd’ was in één woord: geweldig! Een aantal weken lang hebben de kinderen keihard 
gewerkt aan het onderwerp van hun project ‘Tijd’ in hun eigen klas. Hoewel we de centrale opening 
heel groots hadden voorbereid gooide het weer helaas roet in het eten. Toch hebben we in een 
aantal kleinere settings in het speellokaal maar liefst zeven historische figuren uit de tijdmachine aan 
de kinderen voorgesteld. Dat was de officiële aftrap! In de tijd daarna is er klassen onderzoek 
gedaan, zijn mooie teksten gemaakt, is er getekend, ontworpen, gespeeld en vooral veel geknutseld! 
De kinderen hebben genoten. Met grote zorgvuldigheid zijn gisteren, donderdag 23 maart, alle 
klaslokalen omgetoverd tot ware musea en doe-plekken. Wat zag alles er prachtig uit; wat heeft 
iedereen enorm zijn/haar best gedaan! Uiteraard wilden de kinderen niks liever dan aan u laten zien 
wat ze allemaal gedaan hadden. En u heeft daar massaal gehoor aan gegeven! Wat ontzettend fijn 
dat ze zoveel van hun ouders, grootouders, broertjes, zusjes (en ook grote broers en zussen) en 
andere belangstellenden mee mochten nemen door de twee gebouwen van onze school; al dan niet 
met puzzeltocht. Wat hebben ze er naartoe geleefd, wat hadden ze er zin in … en wat was het 
geslaagd! We kijken ook als team terug op een zeer intensieve, soms ook vermoeiende, tijdrovende 
maar ontzettend waardevolle en ronduit geweldige periode. Waarin we op een andere manier dan 
we normaal gesproken doen, veel kinderen in hun kracht hebben kunnen zetten en hun talenten 
hebben kunnen aanspreken. Dit project zorgde voor verbinding; voor zowel de kinderen als ons 
team. De projectcommissie bedankt bij deze iedereen die op wat voor manier dan ook zijn/haar tijd 
en energie in dit project heeft gestoken. Het werken aan het project was een geweldige ‘Tijd!’ 
 

De Grote Rekendag  
Malmberg organiseert op woensdag 29 maart 2023, samen met de Universiteit Utrecht, de 21e 
Grote Rekendag. De Grote Rekendag is een dag voor groep 1 tot en met 8 die helemaal in het teken 
staat van rekenen. Het is een dag van onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een dag die laat 
zien dat rekenen meer is dan alleen sommen maken. Meer dan duizend basisscholen uit Nederland 
en Vlaanderen doen mee. De Johan Frisoschool is er daar één van.  
De titel van de 21e Grote Rekendag is ‘De Afvalparade’. De kinderen gaan op deze dag aan de slag 
met uitdagende reken-wiskundeopdrachten, deze keer rond het thema afval.  
 

Nieuws van de sportcommissie 
Het heeft even geduurd voordat we alle gegevens van het grootste schoolsporttoernooi van 
Dordrecht, het schoolvoetbaltoernooi, hadden, maar vandaag publiceren we de informatie via het 
sportgedeelte op onze website. En vandaag zetten we ook de inschrijving voor het volgende toernooi 
open: het veldkorfbal voor de groepen 3 t/m 8. Inschrijven kan via de website t/m maandag 3 april. 
De kinderen van de groepen 3 en 4 krijgen binnenkort hier een brief over mee.  
 

Paasviering  
De komende weken leven we met de kinderen toe naar het Paasfeest. 'Uit liefde voor jou' is het 
thema voor 2023. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat 't je echt 
om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht 
en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. Een plek die ons daaraan herinnert is de Tafel van de Heer, 
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waar we worden opgeroepen om te delen van wat we ontvangen. Zo inspireert Jezus ons tot op de 
dag van vandaag. In de Veertigdagentijd geven we Zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg. 
Op donderdag 6 april vieren we met de kinderen het Paasfeest in de klas. Aan het einde van de 
ochtend krijgen de kinderen een paaslunch aangeboden. Deze maaltijd wordt verzorgd door de 
ouderraad. We vragen u om uw kind een bord, beker en bestek (mes, vork en klein lepeltje) mee te 
geven; graag voorzien van naam en in een plastic tasje zodat het vuil weer mee naar huis kan.  
Het Paasfeest eindigt voor alle groepen om 13.00 uur. In de middag zijn alle kinderen vrij.   
We wensen u, samen met uw kinderen, een mooi Paasfeest!   
 

Koningsspelen en Sponsorloop  
Achter de schermen zijn we al druk bezig met de voorbereidingen voor de Koningsspelen en de 
Sponsorloop die we op vrijdagmorgen 21 april gaan houden. We hopen deze dag weer tot een feest 
te maken voor de kinderen en het gekozen Spaardoel: De Voedselbank te Dordrecht. Helaas zijn er 
veel mensen hiervan afhankelijk geworden en dus ook kinderen. Wij willen samen met de kinderen 
een prachtig bedrag bij elkaar rennen, zodat wij ouders/verzorgers, kinderen én De Voedselbank 
kunnen steunen.  
De groepen 1 t/m 3 zijn om 8:30 uur op school en houden hun Sponsorloop op het kunstgrasveldje 
bij de school. Ze gaan die morgen ook naar het Speeltuintje om daar lekker sportief bezig te zijn en te 
spelen. Om 12:00 uur zijn deze groepen uit. U krijgt van de leerkracht van uw kind via Parro een 
bericht waarin u zich kunt aanmelden als hulpouder. Er zijn per groep ca. twee hulpouders nodig.  
De groepen 4 t/m 8 starten om 8:45 uur bij het Sportpark Reeweg. Om 12:30 zijn de 
sportactiviteiten en sponsorloop daar afgelopen en zijn de groepen ‘s middag vrij.  
 
Vanaf vandaag kunt u zich via de eigen leerkracht van uw kind opgeven als hulpouder voor deze 
sportieve ochtend. Stuurt u de leerkracht a.u.b. even een berichtje als u kunt helpen.  
We hebben voor de groepen 4 t/m 8 per groep zes à zeven ouders, opa’s of oma’s nodig die bij een 
spel kunnen staan of een groepje kunnen begeleiden.  
 

Sponsorloop. Op vrijdag 5 april krijgen de kinderen uit alle groepen een kaart mee met daarop een 
QR-code waarmee ze geld kunnen gaan ophalen bij familie en bekenden. Ze hoeven daardoor niet 
met geld over straat, maar kunnen zo toch eenvoudig het Spaardoel De Voedselbank te Dordrecht 
steunen.   
 

Reserveer daarom snel vrijdagmorgen 21 april in uw agenda en geef u op ☺, want deze dag kan 
alleen nóg fijner worden met uw hulp!  
 

Oproep Lunchlokaal 
Lunchlokaal verzorgt de overblijf op onze school en is op zoek naar nieuwe overblijfkrachten voor 
de kleutergroep en invallers voor alle groepen. 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 ook meegenomen worden naar de 
overblijf. Daarnaast ontvang je voor iedere gedraaide overblijfbeurt een vrijwilligersvergoeding van 
€ 12,50. Aanmelden kan bij onze overblijfcoördinator, Anna de Jong, via mail anna@lunchlokaal.nl of 
telefonisch 06-34490760. 
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Belangrijke data:  
28 maart: Theoretisch verkeersexamen groepen 7. 
29 maart: Nationale Rekendag. 
31 maart: Onderwijsnieuwsbrief 2. 
5 april: Schoolwerk bekijken. 
6 april: Paasviering in alle groepen (alle leerlingen om 13 uur vrij). 
6 april: Nieuwsbrief 15. 
7 april t/m 10 april: Paasvakantie. 
21 april: Koningsspelen en Sponsorloop (leerlingen gr. 5 t/m 8 om 12:30 uur vrij). 
22 april t/m 7 mei: Meivakantie. 

 


