
Dordrecht, december 2019

Beste ouders,

Evenals vorig jaar willen wij graag ruim van te voren een indruk hebben van het aantal kinderen, dat met ingang - of in de 
loop - van de nieuwe cursus (2020-2021) onze scholen gaat bezoeken. Wij zijn dan beter in staat een aantal belangrijke 
voorwaarden tot het geven van goed onderwijs te realiseren, zoals personeelsvoorziening en huisvesting.

Wij vragen hierbij uw medewerking. Heeft u een kind, dat binnen afzienbare termijn voor één van onze scholen zal worden 
opgegeven, wilt u deze opgave dan zo spoedig mogelijk doen? Graag vóór 1 april a.s.

Overigens zijn alle scholen (locatie cbs Beatrix: Van Schendelstraat 24, locatie cbs Johan Friso: Chico Mendesring 196, 
locatie cbs Juliana: Goudenregenstraat 65 en locatie cbs Oranje Nassau: Selma Lagerlöf-erf 164) vrijdag 24 januari a.s. 
van 09.00 - 11.00 uur geopend om nieuwe leerlingen in te schrijven. 
Ouders en kind(eren) hebben dan tevens ruim gelegenheid de scholen in bedrijf te bekijken.

Misschien heeft u buren en/of kennissen in onze wijk, van wie u weet, dat hun kind wellicht naar één van de vier scholen 
gaat. Wij vragen u vriendelijk ook hen van bovenstaande op de hoogte te brengen.

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Dhr. H.J. van de Loosdrecht, dir. cbs Beatrix       Mw. C.J. Hageman - van den Berg, dir. cbs Juliana 
Mw. J. van Heusden, dir. cbs Johan Friso

Inschrijving nieuwe leerlingen
(Voor het schooljaar 2020 - 2021):

• tijdens de open ochtend op 24 januari 2020
• vóór 1 april 2020

Dhr. M. van Tulden, dir. cbs Oranje Nassau

Prot. Chr. Basisonderwijs Stadspolders/Dubbeldam
(in samenwerking met peuterspeelzalen en BSO)

cbs Oranje Nassau
Selma Lagerlöf-erf 164

Tel.: 078 - 6162904
www.oranjenassauschool.nl

cbs Johan Friso
Chico Mendesring 196

Tel.: 078 - 6213144
www.johanfriso.nl

cbs Beatrix
Van Schendelstraat 24

Tel.: 078 - 6161358
www.beatrixschool.nl

cbs Juliana
Goudenregenstraat 65

Tel.: 078 - 6160013
www.juliana-school.nl

Stichting Peuterspeelzalen 
Dordrecht - Dikkie Dik en 

SDK Kinderopvang - 
BSO Boerderij en BSO Boomhut

Stichting Peuterspeelzalen 
Dordrecht - Pluk en 
SDK Kinderopvang - 

BSO Groenland

H3O - Peuteropvang 
Klein Duimpje, 
H3O - BSO 

De Belhamels

H3O - Peuteropvang 
De Polderpeuters en 
SDK Kinderopvang - 

BSO Kraaiennest


