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Kennismaken met de nieuwe juf of meester

Op donderdag 30 juni om 13.30 uur maken alle leerlingen van de groepen één tot en met zeven
kennis met de nieuwe leerkracht voor het volgend cursusjaar. Kleuters die na de zomervakantie
beginnen, worden ook deze middag op school verwacht. De kennismaking duurt tot 14.00 uur. U
hoeft hiervoor zelf niets te regelen, omdat deze kennismaking gewoon tijdens schooltijd gebeurt.

Afscheid

In een eerdere nieuwsbrief hebben we het al gezegd; we nemen dit jaar helaas ook afscheid van een
paar collega's. Juf Maureen gaat met pensioen! We gaan haar heel erg missen. Met de kinderen en
het personeel nemen we afscheid van haar. U mag als ouder in de laatste schoolweek gerust even
binnenlopen om haar persoonlijk gedag te zeggen. Dat zal juf Maureen zeer waarderen.
Ook juf Marlies neemt afscheid van onze school. We wensen haar heel veel geluk en gezondheid toe
in de nieuwe dingen die zij gaat doen.
En tot slot nemen we afscheid van onze intern begeleider juf Annienke. Zij is een eigen bedrijf
begonnen. Heel jammer voor ons, maar een prachtige uitdaging voor haar. Als u persoonlijk afscheid
wil nemen van Juf Annienke, dan kan dat ook in de laatste schoolweek. Zij is op dinsdag en
donderdag op school.

Welkom!

Afgelopen maandag 20 juni heeft u van ons de groepsindeling ontvangen voor het komend
cursusjaar. In deze groepsindeling zag u vast dat we een aantal nieuwe collega's hebben op school.
Juf Sabine Talma heeft dit jaar al een paar keer bij ons ingevallen. Zij en Juf Annelies Karens zullen
onze kleutergroepen gaan versterken. Zij hebben beiden ervaring in het werken met jonge kinderen.
Juf Annelies heeft de afgelopen jaren in het Voorgezet Onderwijs gewerkt en wilde heel graag weer
terug naar een kleutergroep. Wij zijn daar heel blij mee! Juf Kim van Gent heeft twee weken geleden
haar PABO diploma gehaald en is ook een oud-leerling van onze school. We vinden het als team
ontzettend leuk dat Kim bij ons op school een volledige baan krijgt in groep 3. Meester Erwin Nijhof
is onze nieuwe leerkracht in groep 7. Meester Erwin werkt ook op de Oranje Nassauschool en heeft
al ervaring in het werken in de bovenbouw. Alle nieuwe collega's wensen we heel veel plezier op
onze fijne school. We zien uit naar onze samenwerking.

Inleveren sporttenue schoolverlaters

Kinderen van de groepen 3 t/m 7 kunnen hun sporttenue gewoon thuishouden, we hopen dat er ook
volgend schooljaar weer volop schoolsporttoernooien zullen plaats vinden. De kinderen van groep 8
kunnen hun sporttenue inleveren en (als het nog keurig intact is) de borg terugkrijgen. Dat kan bij
meester Enrico, juf Maureen & juf Karina, graag voorzien van een briefje met naam van de leerling en
de bankgegevens voor het terugstorten van de borg.

Schoonmaak materialen groepen 1/2 en 2/3

Op woensdag 29 juni a.s. worden er weer materialen meegegeven om thuis schoon te maken. Wilt
maandag 27 juni uw kind een stevige (plastic) tas meegeven voorzien van de naam van uw kind. U
mag uw kind woensdag 29 juni om 12 uur in de klas ophalen. Het materiaal graag aan de lucht laten
drogen of droogdeppen, omdat de afbeeldingen er anders af gaan. Wilt u het speelgoed weer z.s.m.
meegeven? Alvast bedankt voor uw medewerking.
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Schoonmaakavond groepen 1/2 en 2/3:

Aan het eind van het schooljaar worden de klassen van de groepen 1/2 en 2/3 schoongemaakt. Het
gaat om schoonmaken van de kasten, poppenhoek, bouwhoek, tekenborden en materiaal wat van
hout is gemaakt etc. Hiervoor hebben wij uw hulp nodig. Via Parro is er al een intekenlijst gestuurd.
Per klas zijn er 6 ouders nodig. Voor koffie/ thee en wat lekkers erbij wordt gezorgd. Vast bedankt
voor uw medewerking.

Bericht van de Leerlingenraad

Op donderdag 16 juni hadden we weer een Leerlingenraad vergadering met kinderen uit de groepen
5 t/m 8. In deze vergadering bespraken we de 'evaluatie' van dit schooljaar en de plannen voor het
komende jaar. Ook kwamen er een aantal punten aan de orde die wij graag wilden bespreken met juf
José. De Leerlingenraad gaf aan dat ze een fijn schooljaar hebben gehad en dat ze blij zijn dat ze weer
gewoon naar school mogen. De periode van Corona hopen we nooit meer mee te maken. Voor
komend cursusjaar willen de kinderen graag aan de slag met onze nieuwe taalmethode 'STAAL". De
proeflessen uit deze methode waren erg leuk, dus we hebben zin in deze lessen. Ook het optreden
met Jubal was een groot succes. Een aantal kinderen uit de groepen 5 t/m 8 heeft zelfs besloten lid
te worden van deze muziekvereniging!
Volgend jaar gaat de school meer aandacht geven aan bewegend en spelend leren. Dat willen heel
veel kinderen graag en de leerkrachten van de school zien ook dat dit heel belangrijk is. De juffen en
meesters krijgen hier ook een nascholing over. Ook spraken we uitgebreid over het schoolplein. Juf
José heeft uitgelegd dat de Gemeente Dordrecht heel langzaam is in het besluiten wat er met het
grasveldje naast het kunstgrasveld mag gebeuren. De kinderen van de Friso en de bewoners uit de
wijk willen daar dolgraag een gedeelde speeltuin inrichten. Maar de Gemeente heeft nog meer tijd
nodig om hierover na te denken. De kinderen van de Leerlingenraad gaan een brief schijven aan de
Wethouder van Onderwijs. Naast al deze punten bespraken we ook onderwerpen als de wens om
meer toiletten te hebben in de Bonbondoos en de brandnetels langs de slootkant. Juf José gaat al
deze punten bespreken en zal hier de komende vergadering verslag van doen aan ons. Het was weer
een heel leuke en gezellige vergadering met limonade en koekjes. Ook waren er bestuursleden van
Scholen van Oranje op schoolbezoek. Dat doet het schoolbestuur een keer per jaar en wij van de
Leerlingenraad vinden dat een heel goed idee. Zij vergaderden ook een halfuur met ons mee.
Groetjes van de Leerlingenraad.

Laatste schooldag

Het duurt nog even, maar de zomervakantie komt langzaam maar zeker in zicht. Zoals u op de
jaarplanning heeft gezien, is voor de groepen 1 tot en met 7 vrijdag 8 juli de laatste schooldag. Voor
de kinderen van de groepen 1 tot en met 4 betekent dit dat zij, zoals altijd, om 12:00 uur uit zijn.
De groepen 5 t/m 7 zijn deze vrijdagmiddag ook om 12.00 uur vrij.
Voor de kinderen uit groep 8 begint de zomervakantie op woensdag 6 juli om 12.15 uur.

Herhaalde oproep verkeersouder

In nieuwsbrief 16 hebben we een oproep gedaan voor een nieuwe verkeersouder. Martin Stam stopt
na de zomervakantie als verkeersouder van de Johan Friso, omdat zijn dochter dan naar het
voorgezet onderwijs gaat. Helaas hebben we nog niemand gevonden die deze interessante en
belangrijke taak op zich wil nemen. Toch is het van het grootste belang dat we als school een
verkeersouder hebben! Wilt u daarom toch (nog eens) overwegen of dit iets voor u is? Als u iets
meer wilt weten over wat verkeersouder zijn inhoudt, neem dan gerust contact met Martin op via
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m.stam5@upcmail.nl en als u besluit onze school met het vervullen van deze taak te willen helpen,
meldt u dan aan bij José van Heusden: jvanheusden@johanfriso.nl.

Schoolreis

Donderdag 15 september a.s. gaan we met de groepen 3 t/m 7 op schoolreis.
De groepen 3 en 4 gaan naar Blijdorp en de groepen 5, 6 en 7 gaan naar Drievliet.
De leerlingen komen op deze dag op de normale tijd naar school, maar zullen wel later terug zijn.
Ongeveer 1 week van tevoren krijgen alle leerlingen een brief met informatie over de schoolreis. Dan
zullen ook de ouders die meegaan als begeleiding de nodige informatie ontvangen.
Mocht u vergeten zijn de bijdrage voor de schoolreis over te maken, wilt u dat zo spoedig mogelijk
doen op rekeningnummer NL20RABO0117333999, t.a.v. Ouderraad CBS Johanfriso en o.v.v.
naam/groep leerling. Wij hebben er nu al zin in!

Huggy Wuggy

In de afgelopen weken hebben wij signalen van ouders gekregen over de nieuwe rage, knuffel Huggy
Wuggy en als leerkrachten zien we de knuffels ook de school binnenkomen. Het karakter Huggy
Wuggy komt uit een horror-game, Poppy Playtime (8+). De blauwe pop was een schattig knuffeltje,
maar werd door experimenten een bloeddorstige moordenaar. In de digitale wereld schuilt een hele
(nare) wereld achter deze knuffel. Wij willen u daarom vragen om deze knuffels niet mee te geven
naar school en u te verdiepen in de achtergrond hiervan. Op www.jmouders.nl kunt u meer
informatie vinden.

Uitnodiging Amazing kids en Teens concert - EG Jozua Dordrecht

Al 10 jaar lang mogen we bij Amazing kinderen, tieners en jongeren trainen in zang, dans en theater.
Amazing vertelt door middel van zang, dans en theater over Gods liefde en wil anderen bemoedigen.
Amazing wil een veilige haven zijn waar kinderen mogen groeien in hun talenten en hun geloof.
Dit heeft een olievlekwerking naar de gezinnen en kerkelijke gemeenten.
Maar Amazing is zoveel meer dan dat. Nieuwsgierig geworden? Bij het jubileumconcert kun je het
allemaal ontdekken.
Tijd om dankbaar terug te kijken op al die rijk gezegende jaren en God de eer te geven met een
jubileumconcert waaraan alle groepen van Amazing zullen deelnemen.
Daarnaast zal de nieuwe kids-cd Windkracht 10 gepresenteerd worden met nieuwe liedjes van GertJan & Hanneke Scherff. Vier je het feest met ons mee op zaterdag 25 juni om 19.00 uur in de
Jozuakerk Dordrecht? Vergeet je paraplu niet mee te nemen...

Belangrijke data:

28 juni: Musical groepen 8 (Insula College Koningstraat).
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29 juni: Schoonmaakavond groepen 1/2 en 2/3
30 juni: Wisselmiddag
01 juli: Kindernieuwsbrief gaat mee naar huis.
01 juli: Afscheidsavond groepen 8 (Insula College Koningstraat).
06 juli: Laatste schooldag groepen 8.
07 juli: Nieuwsbrief 20
08 juli: Groep 1 t/m 7 om 12.00 uur vrij (Begin zomervakantie).
09 juli t/m 21 augustus: Zomervakantie.
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