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Nieuwsbrief 7  
 25 november 2022 
 
 

Verslag leerlingenraad 
Hoi, ik ben Armaan en ik zit op de Johan Friso school. Ik heb de notulen gemaakt van de 
Leerlingenraad op 15 november. Omdat we alle kinderen en ouders willen vertellen wat we hebben 
besproken, heb ik dit verslag gemaakt. In dit verslag heb ik een paar punten uitgekozen waar we de 
meeste tijd aan hebben gegeven. Het was een heel leuke vergadering. We begonnen met 
kennismaken met elkaar en we kregen limonade (en een heerlijk koekje, een frou-frou). Iedereen 
vertelde iets over zichzelf en in welke groep je zit. Het was voor alle kinderen spannend dat ze mee 
mochten doen aan deze vergadering. Iedereen had de agendapunten met de klas besproken en wist 
goed wat de standpunten zijn van de klas. Juf José vertelde eerst dat iedereen tijd krijgt om je 
mening te geven en dat de afspraak is dat iedereen uit mag praten zonder onderbreken. We hebben 
gepraat over het schoolplein, dat we meer speeltoestellen willen voor de bovenbouw. Daar gaan we 
nog verder over praten met de Gemeente Dordrecht. Ook Lynn uit groep 7 was bij de vergadering. Zij 
is de kinderburgemeester van Dordrecht. Ze liet ons haar ketting zien die ze mag dragen als ze met 
de burgemeester op stap gaat. In de vergadering hebben we ook gepraat over onze nieuwe taal en 
spelling methode STAAL. De leerlingenraad is erg tevreden over deze nieuwe lessen, maar het is wel 
moeilijker dan de vorige methode. Aan het einde van de vergadering mocht iedereen zeggen wat ze 
vonden van de vergadering. Iedereen vond het erg leuk, leerzaam en belangrijk dat wij als kinderen 
van deze school mogen meedenken in heel veel onderwerpen. We hebben nu al zin in de volgende 
vergadering. Dan mogen er weer andere kinderen meedoen. 

 
Terugblik ouder-inloop voor ouders 
Op vrijdag 18 november was er een ouder-inloop in de personeelskamer van onze school. Deze werd 
gehouden in de 'Bonbondoos'. Zo noemen we het gekleurde gebouw op het schoolplein, waar onze 
groepen 5 t/m 8 gehuisvest zijn. Het was een heel gezellige ontmoeting met elkaar. Er waren 
ongeveer 14 ouders en ook onze voorzitter van de Ouderraad en twee ouders uit de 
Medezeggenschapsraad waren aanwezig. Samen met Enrico Vastenhout (bovenbouw coördinator) 
en José van Heusden (directeur) was het een veelzijdig gezelschap van ouders met kinderen uit 
allerlei verschillende groepen. De ontmoeting en kennismaking met elkaar en de besproken 
onderwerpen, werden door iedereen als heel waardevol ervaren. We spraken o.a. over het 
schoolplein, initiatieven van kinderen om ons burgerschapsonderwijs in praktijk te brengen en over 
de lessen Kanjertraining in alle groepen. Er was alle ruimte om gespreksonderwerpen in te brengen, 
vragen aan elkaar en aan school te stellen en tips uit te wisselen over punten waar je als ouder met 
je kind soms tegenaan loopt. Alle ouders die deze morgen aanwezig waren hopen en adviseerden 
ons om zeker een volgend moment in te plannen. Dat gaan we ook zeker doen! Noteert u vrijdag 24 
februari 2023 alvast in uw agenda?  
 

Sinterklaas 
Op maandag 5 december ontvangen we Sinterklaas met zijn Pieten op het schoolplein. 
Ouders/verzorgers zijn hierbij van harte welkom. De leerlingen gaan op de normale tijd naar hun 
eigen klas. We hopen dat Sinterklaas rond 08.45 uur zal arriveren op het schoolplein. De leerlingen 
krijgen een vaste plaats aangewezen op het schoolplein. Willen jullie hierbij rekening houden? 
Ouders/verzorgers kunnen achter de leerlingen gaan staan, zodat de aankomst voor alle leerlingen 
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goed zichtbaar blijft. We willen jullie vragen zorgvuldig om te gaan met het maken van foto's en 
video's. Maak alleen beeldmateriaal van je eigen kind. We gaan er gezellig feest van maken!  
De Sintcommissie. 
 

Herhaalde oproep: De school in kerstsfeer brengen 
Op dinsdagochtend 6 december om 8.30 uur wordt op locatie 196 en in de Bonbondoos de 
Sinterklaasversiering eraf gehaald. Gelijk daarna brengen we de school weer in Kerstsfeer. Daarbij 
kunnen we uw hulp goed gebruiken! Na de kerstvakantie wordt de Kerstversiering afgehaald op 
maandag 9 januari om 08.30 uur. Aanmelden kan bij de voorzitter van de ouderraad, per mail naar 
or@johanfriso.nl. Alle hulp is welkom! 
Het was fijn dat er veel ouders/verzorgers hebben geholpen om de Sinterklaasversiering aan te 
brengen, waarvoor hartelijk dank.  
 

Kerstviering donderdag 22 december a.s.  
Op donderdag 22 december a.s. vieren we met alle kinderen van 18.45 tot 19.30 uur het kerstfeest in 
hun eigen klas. Hierbij zijn, vanwege beperkte ventilatiemogelijkheden in de klassen, geen ouders/ 
verzorgers aanwezig. U bent tijdens de kerstviering van harte welkom bij de kerstontmoeting op het 
schoolplein voor de ouders/verzorgers. Deze wordt georganiseerd door onze ouderraad. U bent van 
harte welkom vanaf het moment waarop u uw kind(eren) naar hun kerstviering(en) hebt gebracht. 
Op het schoolplein is gelegenheid om elkaar te ontmoeten in kerstsfeer, er wordt ook voor iets 
lekkers gezorgd. Bij slecht weer kan dit helaas niet doorgaan.  
 

'Oude kerstkaarten' 
Vandaag de dag heeft de traditie om rond de kerstdagen kerstkaarten te versturen voor een deel 
plaats gemaakt voor digitaal aangemaakte kaarten en/of digitaal verstuurde kerst- en 
nieuwjaarswensen. Wellicht heeft u nog wel kerstkaarten in een la liggen waar u niets meer mee 
doet. In dat geval vragen we u deze mee te geven aan uw zoon/dochter; oude kerstkaarten zijn vaak 
erg geschikt om mee te knutselen en ook kunnen we meedoen aan de actie van het Nationaal 
Ouderenfonds om kaarten te schrijven voor onze oude, soms eenzame ouderen.  
 

Nieuws van de sportcommissie 
Afgelopen woensdag is er weer volop getafeltennist! Er werden geen bekers uitgereikt, het 
kennismaken met de sport en het sportplezier stonden bovenaan. In december volgen nog 
het basketbaltoernooi op 14 december en de ijssporten op 21 december. Voor de kerstvakantie kan 
binnenkort ook nog worden ingeschreven voor klimmen en volleybal!  
Reminder: mocht uw kind nog geen sporttenue van de Johan Friso hebben, dat is wel nodig om mee 
te kunnen doen met de schoolsporttoernooien waar de kinderen uitkomen voor onze school. In elke 
informatiebrief en ook op de website staat vermeld hoe u aan een tenue kunt komen; regelt u dat 
alstublieft tijdig. 
 

Aanmelden nieuwe kleuters 
Het is belangrijk uw kind minimaal een jaar voorafgaande aan de vierde verjaardag in te schrijven op 
school. Ook als u al een kind bij ons op school heeft, is vroege aanmelding echt noodzakelijk. We 
willen op tijd rekening houden met de komst van nieuwe leerlingen, zodat we tijdig een planning 
kunnen maken voor de groepen en de daarbij behorende leerkrachten. Kent u ouders/verzorgers in 
uw omgeving die overwegen om hun kind op de Friso te plaatsen? Wilt u dan zo vriendelijk zijn deze 
ouders/verzorgers te informeren dat vroegtijdig aanmelden belangrijk is? Op vrijdag 27 januari van 
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9.00 uur-11.00 uur hebben we weer een 'open ochtend' voor ouders/verzorgers van nieuwe 
leerlingen. Deze datum kunt u vast bij nieuwe ouders/verzorgers onder de aandacht brengen. Deze 
open ochtend is bij uitstek het moment om kennis te komen maken op onze school! 
 

Luxe verzuim 
Bij de start van dit schooljaar zijn er veel meldingen binnengekomen van luxe verzuim bij de Dienst 
Leerplicht- en Voortijdig Schoolverlaten (LVS). Om te voorkomen dat u problemen krijgt met luxe 
verzuim, wordt in de bijlage van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ, Leerplicht + Voortijdig 
Schoolverlaten uitgelegd wat luxe verzuim is. 

 
 

Belangrijke data:  
5 december: Sinterklaasviering (alle leerlingen ’s middags vrij). 
6 december: School versieren, ‘Sint af & Kerst op’. 
7 december: Schoolwerk bekijken. 
9 december: Nieuwsbrief 8. 
22 december: Kerstviering 18.45 uur-19.30 uur in alle groepen. Ontmoeting met ouders/verzorgers 
op het schoolplein. 
23 december: Nieuwsbrief 9. 
23 december: Alle leerlingen zijn ’s middags vrij. 
24 december t/m 8 januari: Kerstvakantie. 
9 januari: Kerstversiering afhalen. 
27 januari: Open ochtend. 
 
 
 

 


