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Nieuwsbrief 1 
4 september 2020 
 
Welkom  
Een nieuw schooljaar en dus ook een nieuwe start. Fijn om elkaar weer te ontmoeten! We gaan er 
samen met alle kinderen en hun ouders/verzorgers een fijn schooljaar van maken!  
 
Opening Bonbondoos 
Afgelopen maandag hebben we 'De Bonbondoos' feestelijk geopend met elkaar. Onder de vrolijke 
begeleiding van onze 'Lakei', die wel heel verdacht veel leek op meester Enrico, heeft juf José een 
enorm groot rood lint doorgeknipt. Het was een geweldig mooi gezicht om met alle kinderen van 
onze school op een plein te staan en al bellenblazend een heel vrolijke opening te beleven met 
elkaar. Op onze website www.johanfriso.nl kunt u het verslag lezen van deze feestelijke ochtend. 
 
Afspraken halen en brengen 
Groepen 1/2 
Van de kinderen van de groepen 1 en 2 mag één ouder meelopen het plein op om het kind af te 
zetten bij de groepsleerkracht. Dit geldt ook voor het ophalen van uw kleuter. De leerkrachten van 
groep 1/2 staan om 8.25 uur en 13.10 uur op het plein om de groep te verzamelen.  
We begrijpen dat ‘zwaaien voor het raam’ heel gezellig kan zijn, maar ook dit leidt tot drukke 
situaties op het pad naast de school. Ook levert het onrust op in de groep; zeker voor kinderen die 
afscheid nemen lastig vinden. Ons vriendelijk verzoek aan u is om afscheid te nemen van uw kind 
voordat hij/zij in de rij gaat staan en daarna het plein direct te verlaten.  
Groep 3 (let op: wijziging t.o.v. vorige informatiebrief): 
Vanaf aanstaande maandag komen alle kinderen van groep 3 door de zij-ingang bij juf Maureen naar 
binnen. De deur is vanaf 8.20 uur open. Op deze manier kunnen de ouders van de kinderen van 
groep 3 hun kind veilig afzetten voor de deur van de school, voorkomen we drukte op het plein en 
kunnen de kinderen rustig naar binnen. De kinderen van groep 3 komen ook door deze zij-ingang 
weer naar buiten. 
Groepen 4 t/m 8: 
Zoals u in de informatiebrief van vorige week heeft gelezen, zullen de kinderen van de groepen 4 t/m 
8 vanaf aanstaande maandag zelfstandig het plein oplopen en naar de klas gaan. Zij komen ook 
zelfstandig weer naar het hek. Ouders van de kinderen van de groepen 4 t/m 8 kunnen we helaas 
niet toelaten op het schoolplein. Als u iets komt afgeven, dan kunt u zich melden bij juf Maureen of 
juf Annelies (zij-ingang van de school). 
 
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 2020-2021’ kunt u op onze website vinden. Deze jaarkalender is onder voorbehoud 
van mogelijke wijzigingen. Vanzelfsprekend wordt u in geval van wijzigingen in de nieuwsbrief op de 
hoogte gesteld. 
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Startgesprekken 
De maatregelen van het RIVM rondom het Corona-virus stellen ons voor keuzes en uitdagingen. Zo 
hebben we besloten om geen fysieke ‘Informatieavond’ te organiseren. Immers, dan zijn er veel te 
veel mensen bij elkaar en is ook de 1,5 meter op geen enkele manier te handhaven. Zoals eerder bij u 
aangegeven zullen de groepsleerkrachten u in week 38 via een informatiebrief uitgebreid informeren 
over het ‘reilen en zeilen’ in de jaargroep van uw kind. 
 
Bij de ‘Startgesprekken’ ligt dat wat ons betreft anders. Dan 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.  
Wel willen we, voor uw en onze gezondheid, goed nadenken over de manier waarop we dat gaan 
organiseren. Naast dat we ons houden aan de maatregelen van het RIVM, wat we uiteraard ook van 
u verwachten, willen we zoveel mogelijk spreiden. Daarom hebben we de volgende verdeling 
gemaakt: 
De startgesprekken met ouders van kinderen in de 'A'-groepen worden op maandag 28 en dinsdag 29 
september gehouden. Dit zijn de groepen 1-2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A en 8A. Dit geldt ook voor groep 1-
2C. 
De startgesprekken met ouders van kinderen in de 'B-groepen' worden op woensdag 30 september 
en donderdag 1 oktober gepland. Dit zijn de groepen 1-2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B en 8B. 
Dit is dus anders dan in de kalender staat aangegeven. Het inschrijven hiervoor gaat zoals gebruikelijk 
via MijnSchoolinfo; de leerkrachten zullen de tijden open zetten op maandag 14 september, zodat u 
zich kunt inschrijven. 
We zullen u op een later moment informeren over welke ingangen per groep gebruikt mogen 
worden. Als u zich aan de regels houdt, op tijd bent (maar ook niet te vroeg) en we met elkaar ervoor 
zorgen dat de gesprekken niet langer dan max. 10 minuten duren, kunnen we een veilige en goede 
ontmoetingen hebben. We zien ernaar uit. 
 
Gymtijden 
 
Dag Tijd Groep/leerkracht 
ZAAL 1   
Maandag 08.30 – 09.40 u 4b Thirza/Johan/Francina 
 09.40 – 10.50 u 4a Jordy/Helene 
 10.50 – 12.00 u 3a Wilma/Anky 
Woensdag 08.30 – 09.40 u 6b Thirza/Enrico 
 09.40 – 10.50 u 6a Erna 
 10.50 – 12.00 u 3b Liesbeth/Yvonne 
Vrijdag 08.30 – 09.40 u 8b Hilde/Dalina 
 09.40 – 10.50 u 8a Monique/Hilde 
 10.50 – 12.00 u 7a Dick/Marjolijn 
ZAAL 2   
Dinsdag 08.30 – 09.40 u 5b Tijmine/Petra 
 09.40 – 10.50 u 5a Ute/Francina 
 10.50 – 12.00 u 7b Marit/Enrico 
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Schoolreis 
Dinsdag 22 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 Safaripark Beekse Bergen en Speelland Beekse Bergen.  
Natuurlijk gebeurt dit alles binnen de richtlijnen van het RIVM i.v.m. Corona. Op de dag van de 
schoolreis gelden dezelfde afspraken als op school: kinderen (én ouders die een groepje begeleiden) 
blijven thuis als ze verkouden zijn, hoesten, koorts of benauwdheidsklachten hebben. 
Ongeveer 1 week van te voren krijgen alle leerlingen een brief mee met alle informatie over de 
schoolreis . Dan zullen ook de ouders die meegaan als begeleiding de benodigde informatie ontvangen.  

Nieuws van de sportcommissie 
De tweede helft van het afgelopen schooljaar was ook qua schoolsport anders dan anders; beter 
gezegd, het was er niet. DordtSport kon vanwege de maatregelen van het RIVM niet anders dan de 
schoolsporten cancelen. Gelukkig zijn de regels inmiddels zo versoepeld dat ook schoolsporten weer 
mogen! Dat is goed nieuws. We hebben deze week de informatie van DordtSport binnen gekregen. 
We gaan zo snel mogelijk het sportgedeelte van onze website www.johanfriso.nl updaten, zodat u 
daar weer alle informatie kunt vinden en uw kind kunt inschrijven. Komende week kunt u de eerste 
informatiebrieven al weer verwachten. De verspreiding van de informatiebrieven vóór de inschrijving 
doen we op dezelfde manier als we gewend zijn: in de groepen 3 en 4 krijgen alle kinderen een 
informatiebrief mee naar huis, in de groepen 5 t/m 8 alleen de kinderen die belangstelling hebben. 
De brieven zijn dan ook op de website te zien en te downloaden/printen. Voor vragen e.d. is de 
sportcommissie te bereiken via sport@johanfriso.nl. We hopen op een actief, sportief en enthousiast 
schoolsportjaar.  

Voor deelname aan een van de sporttoernooien is het dragen van een ‘schoolsporttenue’ verplicht. 
De aanschaf van deze schoolsporttenues zal vanaf dit jaar worden 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. Aan het einde van groep 8 kan dit tenue weer worden ingeleverd. U ontvangt de borg 
dan teruggestort op uw rekening. Tussentijds omruilen voor een grotere maat mag altijd.  

Belangrijke data: 
14 september: Inschrijven voor de startgesprekken via MSI.  
18 september: Nieuwsbrief 2 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.  
22 september: Schoolreis groepen 3 t/m 7 (groepen 1, 2 en 8 naar school).  
28 september en 29 september: Startgesprekken voor de “A” groepen en 1/2 C.  
30 september en 01 oktober: Startgesprekken voor de “B” groepen.  
30 september: Start Kinderboekenweek.  
01 oktober: Studiemiddag team (alle leerlingen ‘s middags vrij).  
02 oktober: Nieuwsbrief 3 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.  
09 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek.  
13 en 14 oktober: Schoolfotograaf. 
16 oktober: Nieuwsbrief 4 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.  
17 t/m 25 oktober: Herfstvakantie. 


