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Nieuwsbrief 1 
3 september 2021 
 
…Een nieuw schooljaar en dus ook een ‘nieuwe eerste nieuwsbrief’. U ontvangt deze nieuwsbrief 
iedere twee weken via Parro en ook via de website wordt deze brief gepubliceerd. We begrijpen dat 
de brief van vandaag veel leeswerk vraagt, maar we hopen u op deze manier over allerlei 
onderwerpen goed te informeren. 
 
Schoolgids en jaarkalender  
Inmiddels heeft u via uw zoon/dochter onze vernieuwde schoolgids ontvangen. Wij adviseren u deze 
schoolgids goed door te nemen, zodat u goed geïnformeerd bent over de gang van zaken op school. 
De ‘Jaarkalender 2021-2022’ kunt u op onze website vinden. Deze jaarkalender is onder voorbehoud 
van mogelijke wijzigingen.  
 
Afspraken halen en brengen  
Groepen 1/2  
Van de kinderen van de groepen 1 en 2 mogen ouders/verzorgers meelopen het plein op om het kind 
af te zetten bij de deur bij de schommel. Dit geldt ook voor het ophalen van uw kleuter.  
Groep 2/3 en groep 3  
Alle kinderen van groep 2/3 en groep 3 komen door de zij-ingang (schuin tegenover de buitentrap 
van de Bonbondoos) naar binnen. De kinderen van groep 2/3 en groep 3 komen ook door deze zij-
ingang weer naar buiten.  
Groepen 4: 
De kinderen van de groepen 4 komen bij juf Maureen naar binnen en naar buiten.  
Iets afgeven? 
Als u iets komt afgeven, dan kunt u zich melden bij juf Maureen of juf Annelies. 
 
Ziekte van juf of meester 
Zoals u in regelmatig in de media hoort of leest, is er een enorm tekort aan leerkrachten 
basisonderwijs. Ook in onze regio is het personeelstekort een groot probleem. We zijn blij dat we dit 
cursusjaar onze formatie helemaal rond hebben kunnen krijgen.  
In geval van ziekte van een juf of meester, hebben we een grote uitdaging: er zijn geen invallers 
beschikbaar. Praktisch betekent dit dat wij in geval van een zieke collega aan het team vragen of er 
iemand is die extra kan werken, of we bekijken of we collega's met ambulante taken in kunnen 
zetten voor een groep. Vanzelfsprekend doen we ons uiterste best de voortgang van de lesdagen alle 
prioriteit te geven.  
Het kan gebeuren dat we, ondanks grondig speurwerk naar een goede vervanger, geen goede 
oplossing hebben. In dat geval kunnen we niet anders, dan een groep thuis te laten. U krijgt dan het 
bericht dat uw kind op een bepaalde dag niet naar school kan komen. We willen u dringend 
adviseren serieus rekening te houden met deze mogelijkheid. Dit betekent voor u dat het handig is 
vooraf te bedenken welke mogelijkheden u heeft voor de opvang van uw kind, als er geen vervanging 
is. Dat scheelt u heel veel organisatiewerk als u onverwacht het bericht krijgt dat er een lesdag 
uitvalt. Vanzelfsprekend zullen wij u direct informeren als we weten dat vervanging zoeken niet is 
gelukt. Dit zullen we dan via PARRO aan u doorgeven. Natuurlijk hopen we van harte dat deze 
situatie niet voor zal komen, maar het tekort aan leerkrachten vraagt van ons allemaal om goed 
voorbereid te zijn. 
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Een kijkje nemen in de klas 
Voor de zomervakantie hebben we u geïnformeerd over de mogelijkheid om iedere eerste woensdag 
van de maand een kijkje te komen nemen in de klas. Vanwege de corona-maatregelen in het 
basisonderwijs, kan dit inloopmoment op dit moment geen doorgang vinden. Gelukkig zien we u 
tijdens de komende Startgesprekken! We wachten voor eventueel verdere versoepelingen de 
komende persconferentie af. Indien mogelijk past de Rijksoverheid dan ook de protocollen voor 
basisscholen weer aan. 'Als het weer kan en mag' informeren we u over de inloopmomenten. 
 
Schoolreis groepen 3 t/m 7  
Donderdag 23 september gaan we op schoolreis. En dat is al snel, het aftellen kan beginnen! De 
groepen 3 en 4 gaan naar Plaswijckpark en de groepen 5, 6 en 7 naar Duinrell. Een week van tevoren 
krijgen alle leerlingen een brief mee met de benodigde informatie over de schoolreis. Dan zullen ook 
de ouders die meegaan als begeleiding de benodigde informatie ontvangen.  
Ter herinnering: de groepen 1, 2 en 8 zijn op deze dag gewoon op school.  
 
Informatieavonden 
De maatregelen van het RIVM rondom het Corona-virus stellen ons nog steeds voor keuzes en 
uitdagingen. Zo hebben we besloten om geen fysieke ‘Informatieavond’ te organiseren. Er zijn dan 
zijn te veel mensen bij elkaar en is ook de 1,5 meter niet te handhaven. Zoals eerder bij u 
aangegeven zullen de groepsleerkrachten u in week 37 via een informatiebrief uitgebreid informeren 
over het ‘reilen en zeilen’ in de jaargroep van uw kind.  
 
Startgesprekken 
Bij de ‘Startgesprekken’ in week 38 zijn niet alle ouders tegelijk in de school. We vinden het erg 
belangrijk dat we elkaar aan het begin van het nieuwe schooljaar ontmoeten en daarom willen we 
deze wel door laten gaan. Het inschrijven hiervoor gaat zoals gebruikelijk via PARRO; de leerkrachten 
zullen de tijden komende week openzetten, zodat u zich kunt inschrijven. 
 
Thuis inloggen bij Basispoort. 
De wijze van thuis inloggen bij Basispoort is veranderd vanaf schooljaar 2021-2022. Vandaag krijgen 
alle leerlingen van de groepen 4 t/m 8 een nieuwe ‘thuis login code’ en een eigen ‘pincode’ mee naar 
huis. Op www.basispoort.nl kunnen ze daarmee nu thuis inloggen. 
Tip 1: Bewaar vooral de ‘thuis login code’ goed, deze kan niet worden veranderd. De pincode kan 
eventueel wel door de leerkracht opnieuw worden ingesteld. 
Tip 2: Is je broer/zus ingelogd bij Basispoort en jij wil op hetzelfde apparaat werken? Log dan 
helemaal uit, sluit de internetbrowser en log opnieuw in. 
Tip 3: Lukt inloggen niet? Leeg de browsercache (wis geschiedenis) en log opnieuw in. Voer je 10 keer 
een foute code of wachtwoord in, dan blokkeert je account 1 uur. Alleen de leerkracht kan het 
account binnen die tijd voor je ontgrendelen. 
 
Vakleerkracht gym 
We zijn ontzettend blij dat we dit cursusjaar mogen samenwerken met meester Stijn Kouweberg. Hij 
is vakleerkracht bewegingsonderwijs en werkzaam bij 'Move Academy'. Vanuit deze organisatie zal 
hij komend schooljaar alle gymlessen gaan verzorgen aan de kinderen van de groepen 3 t/m 8. We 
wensen meester Stijn een heel leuk jaar bij ons op school! 
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Oranjedagen 
Het is ons helaas niet gelukt om op dit moment voldoende personeel te vinden voor de 
Oranjedagen.  
Dit betekent dat de Oranjedagen voor de kinderen van de groepen 1/2 voorlopig komen te vervallen. 
In de groepen 1/2 zal wel het verrijkend onderwijsaanbod van Levelspel worden aangeboden. 
Vanzelfsprekend blijven we op zoek naar een collega die de vacature bij de Oranjedagen kan gaan 
vervullen. 
De Oranjedagen voor de groepen 3/4 zullen worden verzorgd door Rianne Korporaal, de groepen 5/6 
Oranjedagen worden gegeven door Janny den Dopper en de groepen 7/8 zullen bij de Oranjedagen 
les krijgen van Tineke van der Ven. 
 
Trakteren op school 
Als je jarig bent, mag je op school in je eigen groep trakteren. Een kleine, gezonde traktatie (geen 
cadeautjes) heeft onze voorkeur. Uitnodigingskaarten voor verjaardagsfeestjes mogen alleen buiten 
de klas uitgedeeld worden. Wanneer de leerkracht zijn of haar verjaardag viert, staat in de 
activiteitenkalender aangegeven. 
 
Gymrooster 2021-2022 
    ZAAL 1 

Dag Tijd Wie 
Ma 08.30 – 09.40 5A Tijmine/Petra 

 09.40 – 10.50 5B Ute/Francina 
 10.50 – 12.00 4A Helene/Jordy 
 13.15 – 14.15 4B Johan/Jordy 
 14.15 – 15.15 3 Anky/Liesbeth + 3 Wilma/Judith 

Woe 08.30 – 09.45 7A Dick/Tom/Enrico 
 09.45 – 11.00 6A Erna 
 11.00 – 12.00 8B Marlies/Dalina (Hilde) 

Vrij 08.30 – 09.40 6B Thirza 
 09.40 – 10.50 7B Marit/Enrico 
 10.50 – 12.00 8A Monique 

 
Spaar je club gezond: actie Plus. 
De ouderraad heeft onze school aangemeld om mee te doen met de actie: ‘Spaar je club gezond’ bij 
supermarkt de Plus.   
Als u hier toevallig boodschappen doet zou het fijn zijn om onze school te sponsoren.  
Van de opbrengst willen we graag buitenspelmateriaal aanschaffen.  
Van 5 september t/m 13 november ontvang je bij elke 10 euro aan boodschappen* en bij 
geselecteerde actieproducten een sponsorpunt. Dit is een voucher met een unieke code.   
Deze unieke code kun je activeren en vervolgens en schenken aan    

CBS Johan Friso   
De kinderen ontvangen een flyer met uitgebreide uitleg.  
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Sport in de nieuwsbrief 
Door Corona zijn vorig schooljaar, zoals zoveel activiteiten en evenementen, ook de 
schoolsporttoernooien in het water gevallen. Gelukkig lijkt het erop dat we de goede kant opgaan, er 
is steeds weer iets meer mogelijk. Zo ook op sportgebied! DordtSport is op dit moment nog druk 
bezig met een aantal aanpassingen bij schoolsport en ook 'onder de motorkap' van de inschrijvingen 
wordt het een en ander gewijzigd. Dat heeft helaas langer geduurd dan verwacht. Op dit moment 
kunnen we dus geen concrete informatie geven, maar we hopen dat in de volgende nieuwsbrief wel 
te kunnen doen! We zien uit naar een sportief schooljaar! 
 
Belangrijke data: 
17 september: Nieuwsbrief 2 staat op de website en wordt verspreid via Parro. 
20 en 22 september: Startgesprekken groepen 1 t/m 8. 
23 september: Groepen 3 t/m 7 op schoolreis; groepen 1. 2 en 8 gaan naar school. 
01 oktober: Nieuwsbrief 3 staat op de website en wordt verspreid via Parro. 
06 oktober: Start van de Kinderboekenweek. 
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. 


