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Nieuwsbrief 3  
23 september 2022 
 

Kinderburgemeester 
Hoi allemaal, Ik ben Lynn Loopik uit groep 7. Ik ben op dinsdag 13 september geïnstalleerd als de 
nieuwe kinderburgemeester van Dordrecht. De installatie was best spannend, want ik moest tijdens 
de gemeenteraadsvergadering een eed afleggen en ik kreeg de ambtsketen omgehangen. Ook werd 
ik geïnterviewd door RTV Dordrecht. Juf Marit was bij de installatie aanwezig en de dag daarna moest 
ik tien minuten later op school komen. Ze hadden een hele grote verrassing namelijk: DE HELE KLAS 
WAS VERSIERD! Als kinderburgemeester zet ik mij in voor sport, buitenspelen en beweging. Hoe leuk 
is het dat mijn eerste taak de 10@10 Challenge was en dan ook nog eens op mijn eigen school. Jullie 
kunnen mijn avonturen verder volgen op Facebook: Kinderburgemeester Dordrecht.  
 
Groetjes, kinderburgemeester Lynn 

 

 
 

 
Geen toegang schoolplein tijdens overblijf 
Veel kinderen blijven over bij ons op school. Tijdens de overblijf spelen de kinderen ook buiten. De 
hekken zijn gesloten als de kinderen buiten spelen en de overblijf-medewerkers zijn dan 
verantwoordelijk. Om 13.05 uur gaan de hekken weer open voor alle kinderen en hun 
ouders/verzorgers. Op 'De Bever', onze buurschool, hebben ze dezelfde regels over de toegang tot 
het plein. Helaas lopen er soms ouders via het hek van De Bever tijdens de overblijf al naar de ingang 
van onze school. Dit is niet de bedoeling. U heeft pas toegang tot het schoolplein vanaf 13.05 uur. Dit 
geldt dus ook voor de looproute via 'het hek van De Bever'.  

 
Parkeren  
De herfst is in aantocht. Traditiegetrouw nemen dan ook de parkeerproblemen voor de school toe. 
Wij verzoeken u dringend om zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school te komen. Mocht u 
toch met de auto komen, dan vragen wij u in de nabijgelegen straten te parkeren. Vanzelfsprekend is 
dubbel parkeren en parkeren op het kleine stukje grasveld voor de school niet toegestaan. Onze 
wijkagenten en toezichthouders zullen de komende periode het parkeergedrag rondom de school 
scherp in de gaten houden. 
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Week tegen het pesten  
Week 39, dat is van maandag 26 t/m vrijdag 30 september, is de ‘Week tegen pesten 2022’. Het 
thema is: ‘Grapje! Moet toch kunnen?’ Humor en het maken van grappen heeft veel positieve 
kanten; samen lachen en plezier hebben zorgt voor verbinding en betrokkenheid. Ook spelen 
grappen een belangrijke rol in het bepalen van de normen in de groep. Door wel of niet om een grap 
te lachen bepaal je met elkaar wat acceptabel is. Tegelijkertijd is dit precies waar het ook mis kan 
gaan. Uiteraard hebben we standaard de lessen van de Kanjertraining in de roosters opgenomen, 
maar in deze week tegen het pesten besteden alle leerkrachten op gepaste wijze extra aandacht aan 
dit thema in hun groep. Meester Enrico zal, als anti-pestcoördinator, aan alle groepen een bezoekje 
brengen en dat is geen grapje! 
 

Actie kinderpostzegels, groep 8 

  
 
Duizenden kinderen in Nederland gaan vanaf 28 september tot en met 5 oktober op pad. Ze gaan 
langs de deuren om kinderpostzegels en andere leuke producten te verkopen. En dat al generaties 
lang. De Kinderpostzegelactie is uniek in Nederland en in de wereld. De actie is opgenomen in de 
Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Al sinds 1948 wordt de Kinderpostzegelactie 
gehouden. Misschien heb je er zelf als kind ooit wel aan meegedaan. In de loop der jaren is er 
natuurlijk wel wat veranderd. Zo is de werkwijze nu (bijna) helemaal digitaal: de kinderen verkopen 
met QR-codes, ze kunnen alles online volgen en ze spelen een game als beloning. Die digitale aanpak 
is leuk, makkelijk, veilig en efficiënt.   

‘Ieder kind met een vrij hoofd naar school’ 
Sommige kinderen hebben zó veel aan hun hoofd dat ze vastlopen op school. Ze hebben 
bijvoorbeeld problemen thuis of iets naars meegemaakt. Het lukt deze kinderen niet het beste uit 
zichzelf te halen. Voor hen is dit jaar de opbrengst van de Kinderpostzegelactie bestemd. Samen met 
jou geven we deze kinderen ‘wind mee’. We helpen ze bijvoorbeeld met begeleiding of een speciale 
training. Zodat ook zij weer met een vrij hoofd naar school kunnen.  
Onze groep 8-ers zullen woensdag 28 september vanaf 12:00 uur starten met de verkoop. In de klas 
zullen de kinderen vooraf oefenen hoe ze kunnen inloggen in actiekpz.nl en hoe ze ook via een QR-
code kunnen verkopen. Omdat de actie precies om 12.00 uur start zijn de kinderen van de groepen 8 
op woensdag 28 september al om 12.00 uur uit. Zo kunnen ze meteen aan de slag! 
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Kinderboekenweek 2022 ‘Gi-ga-groen’ 
Lekker met de kinderen het bos in, schelpen en krabbetjes zoeken op het strand of plantjes in de tuin 
zetten. Maar je samen ook realiseren hoe kwetsbaar natuur is en kijken wat je kunt doen om haar te 
beschermen. De natuur is vaak een bron van inspiratie voor kinderboeken. 
Het thema van de Kinderboekenweek 2022 is ‘Gi-ga-groen.' Een perfecte tijd om extra bezig te zijn 
met boeken en met alles wat de natuur te bieden heeft. Zowel thuis als in de klas. 
We starten de Kinderboekenweek op woensdag 5 oktober. De kinderen mogen in het thema 
verkleed naar school komen. Met groene kleding of misschien wel verkleed als een dier. 
Na schooltijd is er een boekenmarkt door en voor de kinderen vanaf 12.00 u. Alle kinderen uit de 
groepen 1 t/m 8 mogen die dag op een kleedje hun boeken ruilen of verkopen van 12.00 u – 13.00 u. 
De kinderen uit groep 1 t/m 3 (mét ouder) en groep 4 (eventueel ook met ouder) verdelen zich op 
het plein, vanaf groep 5 zullen de kinderen verspreid over het voetbalveld hun boeken gaan 
verkopen. Mocht het slecht weer zijn, dan zullen we de boekmarkt naar binnen verplaatsen, in de 
lokalen en gemeenschappelijke ruimtes. De boeken worden verkocht tegen kleine prijsjes, zoals op 
de kleedjesmarkten op bijv. Koningsdag. Op deze dag nemen de kinderen de boeken mee die ze 
willen verkopen en een kleedje. Waarschijnlijk vinden de kinderen het ook leuk om zelf even rond te 
lopen en te snuffelen naar boeken die ze leuk vinden. Geeft u hen dus wat(klein)geld mee. Ook de 
kinderen die zelf geen boeken verkopen zijn van harte uitgenodigd om op zoek te gaan naar 
interessante boeken of gewoon de sfeer van de boekenmarkt te proeven. Lezen is belangrijk, maar 
vooral erg leuk! Op deze dag kunt u ook het werk van de kinderen in de klas bekijken; wellicht kunt u 
het een en ander combineren. De afsluiting van de Kinderboekenweek zal op vrijdag 14 oktober zijn. 
De oudere kinderen (groep 7 en 8) lezen dan voor aan de jongere kinderen. Er zijn veel boeken 
gekocht dankzij een bijdrage van de Ouderraad. Heel veel dank hiervoor. Wij hebben er heel veel zin 
in! 

 
Studiedag Scholen van Oranje 6 oktober 2022 
Graag informeren we u over de inhoud van onze komende studiedag.  
Onze school is onderdeel van de 'Scholen van Oranje'. Samen met de Beatrixschool, Julianaschool en 
Oranje Nassauschool vormen wij een vereniging. Onze scholen werken nauw met elkaar samen. Zo 
overleggen onze directies, intern begeleiders en ict'ers regelmatig met elkaar. Over de inhoud van 
het onderwijs overleggen leerkrachten met elkaar in bovenschoolse Leerteams op het gebied van 
rekenen, gedrag en taal/lezen en spelling. Zo leren we 'van en met elkaar', waardoor onze onderlinge 
samenwerking en het delen van kennis en vaardigheden onderdeel zijn van onze dagelijkse praktijk 
binnen de scholen. Een keer in de twee jaar organiseren we met elkaar een bovenschoolse 
studiedag. De komende studiedag, op donderdag 6 oktober 2022, staat in het teken van ons nieuwe 
'Koersplan'. In dit bovenschools vastgestelde Koersplan hebben we met de 4 Scholen van Oranje 
afgesproken waar we de komende 4 jaar met extra aandacht aan willen werken binnen ons 
onderwijsaanbod. Die onderdelen gaan we in de vorm van workshops met elkaar verder ontdekken. 
De onderdelen van deze studiedag en een korte beschrijving van de inhoud, kunt u lezen in de bijlage 
bij deze nieuwsbrief. Als personeel zien we uit naar deze boeiende dag! Meer informatie vindt u in de 
bijlage ‘Studiedag’. De leerlingen zijn op deze dag vrij.  

 
Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt weer foto’s maken van uw kind(eren). Zij komt op maandag 10 oktober de 
portret- en groepsfoto's maken. Op woensdagmiddag 12 oktober is er de mogelijkheid om de 
broertjes/zusjesfoto’s te laten maken vanaf 12.15 uur. U kunt vanaf vrijdag 30 september t/m 
maandag 10 oktober persoonlijk intekenen bij de administratie. Het is helaas niet mogelijk dit via 
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'Parro' te doen. U kunt op het afgesproken tijdstip van de broertjes/zusjes foto de school in komen 
via de ingang bij de administratie.  Er staan meerdere ouders in een tijdvak. We houden het 
ingevulde rooster aan als volgorde om naar de fotograaf te gaan. 
Tevens willen wij erop wijzen dat de keus aan u is om de foto's wel of niet af te nemen. Mocht de 
foto niet het gewenste resultaat geven, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de fotograaf. 
 

Nieuwe verkeersouder     
Na jaren van de deskundigheid van Martin Stam te hebben kunnen profiteren zijn we heel erg blij dat 
we u kunnen vertellen dat we een opvolger voor hem hebben gevonden: Furkan Butt. We vinden het 
erg fijn dat hij zich als verkeersouder zal gaan inzetten voor de Johan Friso en wensen hem heel veel 
plezier en succes. Hieronder stelt Furkan zichzelf even kort voor: 
Mijn naam is Furkan Butt, vader van 2 jongens uit groep 2 en groep 8. In het dagelijks leven ben ik 
actief als rijschoolhouder. Vanaf dit jaar zal ik de komende jaren verkeersouder zijn voor de school. 
Mijn ervaring op de weg zal zeker ten goede komen bij mijn taak als verkeersouder. 
 

Ouder-Kindcoach  
Als u vragen heeft over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind, uw kind niet lekker in zijn of haar 
vel zit of zich zorgen maakt, dan kunt u terecht bij de Ouder-Kindcoach. De 'OK-coach' kan 
meedenken, advies geven en ondersteunen waar nodig, zodat uw zoon of dochter zich weer prettig 
voelt.  
Waarvoor kun je bij de OK-coach terecht? De ondersteuning van de OK-coach is heel divers. Zo helpt 
de OK-coach bijvoorbeeld kinderen omgaan met onzekerheid, angst of pesten of bij het opbouwen 
van zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Ook biedt zij een luisterend oor als bijvoorbeeld ouders 
gaan scheiden of er zorgen thuis zijn. Heeft u vragen over de opvoeding, ontwikkeling of het gedrag 
van uw kind? De OK-coach denkt mee, geeft tips en ondersteunt waar nodig. Voorop staat de 
ontwikkeling van uw kind en dat hij of zij zich prettig voelt.  
Hoe werkt de OK-coach? De OK-coach is vanuit Sociaal Wijkteam Dordrecht als deskundige 
verbonden aan onze school. De OK-coach luistert, denkt mee of geeft inzicht. Zij kijkt samen met u, 
uw kind en school wat er aan de hand is en hoe we tot een oplossing kunnen komen. Hierbij gaat de 
OK-coach altijd vertrouwelijk met uw vragen en gegevens om en deelt deze alleen in overleg en met 
uw toestemming met school of anderen. Indien nodig is de OK-coach ook de schakel naar andere 
hulp… Als blijkt dat er andere hulp of ondersteuning nodig is, dan kan de OK-coach u informeren, 
begeleiden en indien nodig schakelen met de collega's van het Sociaal Wijkteam. Dat is prettig, 
omdat er dan snel andere zorg of ondersteuning kan worden ingezet, zonder dat de situatie opnieuw 
moet worden bekeken. Laat verdere zorg of ondersteuning toch even op zich wachten? De OK-coach 
ondersteunt indien nodig in de tussentijd.  
Hoe neem je contact op met de OK-coach? U kunt contact opnemen met de OK-coach via de 
leerkracht en/of intern begeleider van onze school. Ook kunt u direct contact opnemen met de OK-
coach. Onze OK-coach is Liesbeth Achterberg. U kunt haar een mail sturen via 
liesbeth.achterberg@swtdordrecht.nl of telefonisch contact opnemen op nummer 06-86802420.  
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Theatervoorstelling ‘Vraag maar aan papa’ 
Jong JGZ heeft ons gevraagd de informatie uit de extra bijlage (‘Theatervoorstelling’) met u te delen. 
Op maandag 3 oktober is er voor ouders en verzorgers een gratis voorstelling over opvoeden in het 
Benevia Muziekcentrum, in het kader van de Week van de Opvoeding. Aanmelden kan via de QR-
code in de bijlage of via weekvandeopvoeding@swtdordrecht.nl. 
 

 
Belangrijke data:  
26 t/m 30 september: Week tegen het pesten. 
28 september t/m 05 oktober: Kinderpostzegels. 
05 oktober: Start van de Kinderboekenweek en Boekenmarkt. 
05 oktober: Schoolwerk bekijken. 
06 oktober: Studiedag personeel (alle leerlingen zijn vrij). 
07 oktober: Nieuwsbrief 4 
10 oktober: Schoolfotograaf. 
12 oktober: Schoolfotograaf (’s middags broertjes-/zusjesfoto). 
14 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek. 
21 oktober: Nieuwsbrief 5 
22 t/m 30 oktober: Herfstvakantie. 
02 november: Schoolwerk bekijken. 
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