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Nieuwsbrief 1  
26 augustus 2022 
 
 

Welkom 
Een nieuw schooljaar, een nieuwe start en dus ook een nieuwe eerste Nieuwsbrief. Fijn om elkaar 
weer te ontmoeten! 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. We gaan er samen met alle 
kinderen en hun ouders/verzorgers een fijn schooljaar van maken! 
 
Afspraak brengen van de kleuters 
Vanaf aanstaande maandag 29 augustus nemen alle kinderen afscheid op het plein en lopen zij 
zelfstandig de school binnen. Bij de deur van de kleuteringang (bij de schommels), is aan het begin 
van de schooldag altijd toezicht. Als uw kind het nog spannend vindt om alleen naar binnen te lopen, 
dan loopt een juf of meester van de school even met uw kind mee naar het klaslokaal. 
  
Welke ingang? 
Ook dit schooljaar maken alle leerlingen gebruik van vaste in- en uitgangen op school. 
Groepen 1/2: via de deur bij de schommel op het schoolplein. 
Groep 2/3 en 3: via de deur tegenover de trap van de Bonbondoos op het schoolplein. 
Groepen 3/4 en 4: via de deur van de hoofdingang. 
De kinderen van de Bonbondoos weten zelf welke deur en welke trappen ze mogen gebruiken. Dit is 
op de eerste schooldag uitgelegd door de leerkrachten. 
Iets afgeven? Als u iets komt afgeven, dan kunt u zich melden bij juf Karina of meester Rob (kantoor 
naast de hoofdingang). 
 
Schoolgids 
Onze nieuwe schoolgids vindt u op onze website www.johanfriso.nl. Om het milieu te sparen hebben 
we dit jaar gekozen voor deze digitale oplossing. Wij adviseren u deze schoolgids goed door te 
nemen, zodat u goed geïnformeerd bent over de gang van zaken op school. Mocht u liever 
beschikken over een papieren versie, dan kunt u deze afhalen bij onze administratie (naast de 
hoofdingang).  
 
Jaarkalender  
Via de Parro-app kunt u onder 'kalender' de jaarkalender van de groep van uw zoon/dochter voor 
komend schooljaar vinden. De volledige jaarkalender staat op onze website: www.johanfriso.nl. Deze 
jaarkalender is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. 
 
Werk bekijken 
Op de eerste woensdag van de maand bent u na schooltijd welkom in de groep van uw kind, om het 
werk te bekijken. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 komen eerst naar buiten. Daarna mag u met 
uw kind de school inlopen. Hiermee voorkomen we drukte in de gangen en houden we overzicht 
over de kinderen die opgehaald worden.  
 
 
 
 

http://www.johanfriso.nl/
http://www.johanfriso.nl/
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Absentie 
Via de Parro-app kunt u de absentie van uw kind aan de school melden en hoeft u daarvoor niet 
meer naar school te bellen. U vindt dit in de Parro-app bij de ‘Acties’. Wilt u dit dan wel voor 8:00 uur 
doen? Dan zijn de leerkrachten nog in de gelegenheid om dit lezen. 

 
 
 
Informatieavonden groepen 1 t/m 8  
We nodigen u van harte uit op onze informatieavonden: 
Op woensdag 7 september a.s. van 19.00u - 20.00u voor ouders/verzorgers van kinderen in de 
groepen 1, 2 en 2/3; voor groep 3, 3/4 en 4 van 20.15u -21.15. Op donderdag 8 september a.s. zijn 
ouders/verzorgers van kinderen in de groepen 5 en 6 van harte welkom van 19.00u - 20.00u; voor 
groep 7 en 8 van 20.15u - 21.15u. 
 
Startgesprekken 
Aan het begin van het schooljaar spreken we alle ouders in een persoonlijk gesprek. Dit noemen we 
'het Startgesprek'. Het inschrijven hiervoor gaat zoals gebruikelijk via PARRO.  
In week 38 staan deze startgesprekken gepland. Vanzelfsprekend ontvangen we u graag op 
school. De leerkrachten maken individueel de gespreksplanning en zullen zorgen voor een goede 
verdeling van tijden waarop u zich kunt inschrijven. Deze planning is dus niet voor alle groepen 
hetzelfde. U schrijft dus voor elk kind apart in bij de betreffende leerkracht.  
Ook nu krijgen ouders met meerdere kinderen een kleine 'voorsprong' van een dag om zich in te 
schrijven. Voor hen gaan de inschrijvingen open op maandag 5 september om 12.00u. De andere 
ouders kunnen zich inschrijven vanaf dinsdag 6 september om 12.00u. We stellen het op prijs 
om van alle kinderen ouders te spreken, dus schrijft u in op een voor u handige dag/tijd. Voor 
iedereen sluit de inschrijving op zaterdagavond 10 september 23.00u en maakt de leerkracht van 
uw kind(eren) de planning af. 
 
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 
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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. 
 
Vakleerkrachten gym 
We zijn ontzettend blij dat we dit cursusjaar mogen samenwerken met meester Arno Roest. 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. Ook voor 
de kleuters komt er een echte gymmeester van 'Move Academy': Jimmy Clavan. Jonge kinderen zijn 
gek op bewegen! In het kader van 'gymkriebels' komt Jimmy hen elke maandagmorgen 
lesgeven. We wensen meester Arno en meester Jimmy een heel leuk jaar bij ons op school!  
 
Gymrooster 2022-2023 

 
 
Kleuters gaan ook weer gymmen vanaf a.s maandag 
Ook dit jaar krijgen de kleuters weer op elke maandag bewegingsonderwijs in het speellokaal op 
school. Wilt u a.s. maandag gymschoenen meegeven, voorzien van naam, die uw kind zelfstandig aan 
kan trekken? Het is fijn als u ook uw kind op de gymdag makkelijke kleding aantrekt, de kleuters 
moeten zichzelf aan- en uitkleden. Het gymmen gebeurt in ondergoed. (Dus met warm weer is het 
prettig om die dag wel een hemdje aan te hebben.) Ook graag geen kettingen en armbandjes laten 
dragen op maandag. Maandag gaan we beginnen, we hebben er zin in! 
 
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 agenda 
van Parro en in de jaarkalender (website) aangegeven. 
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Schoolreis  
Donderdag 15 september gaan we met de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. Dat is al snel, het aftellen 
kan beginnen!  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 Johan Friso en graag o.v.v. 
naam/groep leerling.  
 
Nieuws van de sportcommissie 
We zijn weer begonnen! En omdat er op dit moment nauwelijks beperkende maatregelen zijn op het 
gebied van corona hopen we natuurlijk allemaal dat we dit jaar weer eens een heerlijk, actief, 
sportief jaar met schoolsporten 'zonder hindernissen' kunnen hebben! 
Op dit moment heb ik nog geen nieuwe informatie van DordtSport gekregen voor het schooljaar 
2022-2023. Daarom heb ik voor wat sport betreft de website dan ook nog niet kunnen updaten. 
Zodra er wel nieuws binnen komt over sporten, data, voor welke groepen enz. komt dat z.s.m. op de 
website. In een volgende nieuwsbrief komt er ook meer informatie over het schoolsporttenue, hoe je 
je kunt inschrijven voor sporten enz. De sportcommissie van de Johan Friso wenst jullie alvast een 
sportief en gezellig jaar en mochten jullie vragen hebben, mail gerust naar sport@johanfriso.nl. 
Meester Enrico 
 
Trommel, toeter en dansplezier! 
Aan het eind van het vorig schooljaar hebben we met z'n allen kunnen genieten van een spetterend 
optreden van de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 samen met Jong Jubal in de Oranje Wit hal. Heeft 
jouw kind zin om te leren trommelen, dansen of trompetspelen, dan kan dit! Kinderen uit de groepen 
4 kunnen een half jaar gratis muziek/dansles krijgen bij de Music Kids (elke woensdagavond van 
19:00u tot 19:45u in het JMC aan de Jan Ligthartlaan). Vanaf groep 5 krijgen de kinderen gericht 
instrument les (trommel of trompet), of guard instructie(vlag en dans) bij Jong Jubal. Zij repeteren op 
woensdagavond van 19:00u tot 20:30u en op zaterdagochtend van 9:00u tot 12:00u. Ook daar hoef 
je het eerste half jaar niets voor te betalen. 
De Music Kids starten woensdag 31 augustus weer! Neem contact op met Renske Brik voor de 
MusicKids via Musickids@jubal.org of met Monique Wassink voor Jong Jubal via info@jongjubal.org.  
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Belangrijke data:  
05 & 06 september: Publiceren van de Startgespreken groepen 1 t/m 8. 
07 september: Schoolwerk bekijken 
07 & 08 september: Informatie avonden groepen 1 t/m 8. 
09 september: Nieuwsbrief 2 staat op de website en wordt verspreid via Parro. 
15 september: Groepen 3 t/m 7 op schoolreis; groepen 1, 2 en 8 gaan naar school. 
19 t/m 23 september: Startgesprekken groepen 1 t/m 8. 
23 september: Nieuwsbrief 3 staat op de website en wordt verspreid via Parro. 
03 oktober: Schoolfotograaf. 
05 oktober: Schoolfotograaf (’s middags broertjes-/zusjesfoto). 
05 oktober: Start van de Kinderboekenweek en Boekenmarkt. 
05 oktober: Schoolwerk bekijken 
06 oktober: Studiedag personeel (alle leerlingen zijn vrij). 
07 oktober: Nieuwsbrief 4 staat op de website en wordt verspreid via Parro. 
14 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek. 
21 oktober: Nieuwsbrief 5 staat op de website en wordt verspreid via Parro. 
22 t/m 30 oktober: Herfstvakantie. 


