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Werk van uw kind bekijken

Nu de corona maatregelen verder versoepeld zijn, is het weer mogelijk om onze maandelijkse inloop
na schooltijd op te starten. U bent van harte welkom om op woensdag 6 oktober, na afloop van de
lessen, een kijkje te nemen in de groep van uw kind. U kunt dan het werk van uw kind bekijken. Het
is de bedoeling dat we dit maandelijks inloopmoment iedere eerste woensdag van de maand gaan
voortzetten. Het is op dat moment niet de bedoeling persoonlijk met de leerkracht over uw kind in
gesprek te gaan. Als u een afspraak wil maken over uw kind, dan kan dat op een ander moment.
Belangrijk blijft om elkaar ‘de ruimte te geven’ en de onderlinge afstand tot volwassenen zo goed
mogelijk te bewaren. We zien uit naar uw komst!

Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’

Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier
jaar oud bent of al tien, ieder kind kan worden waar het van droomt. Kinderen spelen vaak na wat ze
willen worden: astronaut, dokter of kok. Ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden.
Beroemde zangeressen bijvoorbeeld, of voetballers en YouTubers. Kinderboeken zijn een
onuitputtelijke bron van inspiratie als het op beroepen aankomt. Tijdens de Kinderboekenweek 2021
kun je alles worden wat je wilt en dromen over later!
We starten de Kinderboekenweek op woensdag 6 oktober 2021 met 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 – 13.00. 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 zal de markt niet doorgaan.
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!
De afsluiting van de Kinderboekenweek zal op vrijdag 15 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. Wij hebben er zin in!

Schoolfotograaf

De schoolfotograaf komt weer foto’s maken van uw kind(eren). Zij komt op donderdag 14 oktober de
portret- en groepsfoto's maken.
Op woensdagmiddag 13 oktober is er de mogelijkheid om de broertjes/zusjesfoto’s te laten maken
vanaf 12.15 uur.
U kunt vanaf maandag 4 oktober t/m maandag 11 oktober persoonlijk intekenen bij Maureen. Het is
helaas niet mogelijk dit via 'Parro' te doen. U kunt op het afgesproken tijdstip van de broertjes/zusjes
foto de school in komen via de ingang bij de administratie. 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.
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Webinar 'Mijn kind online'

Jong JGZ heeft ons gevraagd de informatie uit de extra bijlage met u te delen.
Op dinsdag 12 oktober kunt u vanuit huis een webinar volgen rondom het thema 'Mijn kind online'.
Aanmelden kan via de QR-code in de bijlage.

Gymmen kleuters in het speellokaal:

Vanaf maandag 4 oktober komt meester Giuseppe, een gymleerkracht van Move-Academy, gymles
geven aan de kleutergroepen. De juf is hierbij aanwezig.
Het is fijn dat de kinderen gymschoenen hebben die op school blijven. Als het slecht weer is spelen
we in het speellokaal, het herfstseizoen komt eraan.
Het is wenselijk dat kleuters zichzelf kunnen aan- en uitkleden en hun schoenen aan kunnen trekken.
We merken dat we nu al veel tijd kwijt zijn om jassen aan te trekken. Wilt u het thuis oefenen zodat
we op school nog tijd overhouden om nog een leuke activiteit te doen? Vast bedankt voor uw
medewerking.

Nieuws van de sportcommissie

Inschrijven voor het zaalkorfbal is vanaf het begin van deze week niet meer mogelijk. De
sportcommissie heeft onze school opgegeven aan DordtSport, dus zodra er meer informatie is
publiceren we dat op de website. Hou deze dus goed in de gaten.
Vanaf vandaag staat t/m 11 oktober de inschrijving voor het schaaktoernooi voor de groepen 3 t/m 8
open! Op de website is ook de informatiebrief te vinden. Let op: dit is geen clinic waar je schaken
kunt leren, het zijn wedstrijden; dus als je je opgeeft moet je wel kunnen schaken!
Voor deelname aan een sporttoernooi is het dragen van een ‘schoolsporttenue’ verplicht. De
aanschaf van deze schoolsporttenues wordt geregeld door juf Maureen. Als u een sporttenue nodig
heeft, kunt u contact opnemen met haar, of even bij haar binnenlopen. Zij werkt op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag. De borg voor het sporttenue bedraagt 25 euro. Dit bedrag moet u
vooraf overmaken op onze schoolrekening NL 56 RABO 0167885677 t.n.v. cbs Johan Friso. Het tenue
blijft in uw bezit. Als het aan het eind van groep 8 (of als uw kind vroegtijdig de school verlaat) wordt
ingeleverd, krijgt u (als het in goede staat is) de borg terug. Mocht het tenue naar verloop van tijd te
klein worden, dan kunt u dat met gesloten beurs omruilen bij Maureen.

Belangrijke data:

06 oktober: Start van de Kinderboekenweek en Boekenmarkt (12:00 uur)
13 oktober: Schoolfotograaf (’s middags broertjes-/zusjesfoto).
14 oktober: Schoolfotograaf.
15 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek.
15 oktober: Nieuwsbrief 4 staat op de website en wordt verspreid via Parro.
16 t/m 24 oktober: Herfstvakantie.
05 november: Nieuwsbrief 5 staat op de website en wordt verspreid via Parro.
12 november: Onderwijsnieuwsbrief 1 staat op de website en wordt verspreid via Parro.
19 november: Nieuwsbrief 6 staat op de website en wordt verspreid via Parro.
19 november: Plakboeken groep 1 en 2 gaan mee naar huis.
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Welke jongere verdient volgens jou een jongerenlintje?

Ken jij iemand? Geef dat dan uiterlijk woensdag 13 oktober 2021 aan ons door!
Dordtenaren die zich op een bijzondere manier inzetten voor hun stad en mede-inwoners verdienen
speciale aandacht. Ook jonge Dordtenaren! Jongeren tussen 6 en 21 jaar die speciaal werk doen voor
de stad en haar inwoners worden al sinds 2012 onderscheiden met een jongerenlintje met de naam
De Dordtse Beloften.
En terecht. Het is toch bijzonder als een jong iemand zich belangeloos inzet, omkijkt naar de
kwetsbare buren, ergens een oplossing voor verzint, activiteiten organiseert voor de kleintjes of
ander vrijwilligerswerk doet?
Jongeren krijgen de prijs van niemand minder dan de burgemeester uitgereikt en ze worden op de
Internationale Dag van de Rechten van het Kind in het zonnetje gezet.
Ken jij een kind dat bijzonder werk doet?
Vul dan het formulier op de website in (www.dordrecht/jongerenlintje ) of bel met 078 - 7704123.
Doe dit uiterlijk 13 oktober 2021. De uitreiking is op 19 november 2021.
Want, jongeren die iets bijzonders doen in onze stad verdienen bijzondere aandacht.
N.B.: Het gaat niet om jongeren die een bijzondere prestatie op sportgebied hebben gedaan. Hier is
een andere (gemeentelijke) onderscheiding voor.
Ps. Afgelopen dinsdag 21 september hebben Eva Vermeulen en Nuno Zappeij de Dordtse Beloften
2020 ontvangen; eerder uitreiken was vanwege Corona niet mogelijk. Op bijgevoegde foto staan zij
in de raadzaal samen met wethouder Van der Linden, Burgemeester Kolff en Kinderburgemeester
Lucas van Dijk. Dit ter info.

Gemeente Dordrecht
Postadres: Postbus 8 - 3300 AA Dordrecht
Bezoekadres: Spuiboulevard 300 - 3311 GR Dordrecht

3/3

