
  

                                                                                                                                                             
1 / 2 

 

Nieuwsbrief 10 
29 januari 2021 
 
 
Schoolsluiting en noodopvang 
We kijken uit naar de komende persconferentie op dinsdag 2 februari a.s., waar we hopen te horen 
of de basisscholen op maandag 8 februari weer open mogen. Vanzelfsprekend brengen we u 
komende week op de hoogte als hierin ontwikkelingen te melden zijn. 
Wilt u uw kind ook voor komende week weer opnieuw aanmelden als u gebruik moet maken van de 
noodopvang? Hierdoor houden wij goed zicht op het aantal kinderen en eventuele bijzonderheden. 
U kunt uw kind aanmelden via: jvanheusden@johanfriso.nl 
 
Inschrijven voor de 10-minutengesprekken voor de groepen 1 t/m 7 via Mijnschoolinfo 
Op dinsdag 2 februari komt er weer een Corona-persconferentie met wellicht nieuws in de 
regelgeving voor het basisonderwijs. Mede afhankelijk daarvan kunnen we de planning voor de 
gesprekken op woensdag 3 februari definitief maken. Vanaf donderdag 4 t/m woensdag 10 februari 
kunt u zich dan via MSI inschrijven voor deze gesprekken. Volgens planning worden de gesprekken 
gehouden in week 7, dat is de week van 15 februari. Ongeacht de (hopelijk versoepelde) regelgeving 
willen we fysieke contactmomenten binnen de school en ook het aantal reisbewegingen zoveel 
mogelijk beperken en daarom zullen de gesprekken in deze periode telefonisch of via ‘Teams’ 
plaatsvinden. Het kan daarom zijn dat de momenten van de gesprekken verschillen per klas. We 
willen graag met ouders van alle kinderen een gesprek voeren. U kiest zelf het tijdstip dat voor u 
prettig is. Heeft u meerdere kinderen op school, dan schrijft u per kind in. Op Mijnschoolinfo kunt u 
zelf altijd het tijdstip van uw 10-minutengesprek(ken) terugvinden. Nog even een punt van aandacht 
voor de ouders van de kinderen die voor december al naar school kwamen: u kunt zich ook 
inschrijven. Ouders van kinderen die vanaf 4 december jarig zijn geworden worden door de 
leerkracht op een later moment uitgenodigd. 
 
Inschrijven voor de schoolkeuzegesprekken voor de groepen 8 via Mijnschoolinfo 
Een complicerende factor bij de schoolkeuzegesprekken is, dat er definitieve adviezen voor het 
Voortgezet Onderwijs gegeven moeten worden. Die zijn gebaseerd op de gegevens in het 
leerlingvolgsysteem door de jaren heen, intelligentie, persoonlijkheidskenmerken zoals 
huiswerkattitude, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid e.d., maar ook op de Cito-M8 toetsen die 
normaal gesproken in januari worden afgenomen. Het Voortgezet Onderwijs vraagt ook om 
dergelijke 'harde gegevens'. Afhankelijk van wat er qua fysiek lesgeven al dan niet mogelijk is zullen 
we één van de twee volgende tijdpaden kiezen: 
Als we op 8 februari weer fysiek les mogen gaan geven, dan nemen we de M8-toetsen vóór de 
voorjaarsvakantie af en plannen we de gesprekken in de week na de voorjaarsvakantie. Dat zou 
anders zijn dan in de jaarkalender staat. 
Als we op 8 februari nog niet fysiek les mogen geven, dan kunnen we ook de M8-toetsen niet 
afnemen en dus ook niet meenemen in ons advies. In dat geval blijven de gesprekken in de week 
voor de voorjaarsvakantie staan. 
We wachten dus op wat in de persconferentie van dinsdag 2 februari a.s. wordt aangegeven. 
Uiteraard informeren we u dan zo spoedig mogelijk over het definitieve tijdpad. 
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Parro-app 
Communicatie met u als ouders vinden we als school heel belangrijk. Digitale communicatie wordt 
hierin een steeds belangrijker onderdeel. De afgelopen jaren hebben we een groot deel van onze 
digitale communicatie met u georganiseerd via Mijn Schoolinfo. Dit gaat veranderen. Met ingang van 
1 maart a.s. verdwijnt Mijn Schoolinfo. We gaan vanaf deze datum werken met de Parro-app. Deze 
app is voor korte vragen en mededelingen aan de leerkracht. Ook nieuwsbrieven zullen via Parro 
worden verspreid. 
Parro is onderdeel van Parnassys, dus we verwachten dat deze overstap goed zal aansluiten. In de 
bijlage wordt u uitgebreid geïnformeerd over Parro.  
In de week van 15 februari a.s. ontvangt u van leerkrachten een activatie mail, waarmee u met Parro 
kunt starten.  
 
Afname Cito-toetsen groepen 3 t/m 7 
Normaal gesproken zou de afname van de Cito toetsen in deze periode plaatsvinden. Zoals u wellicht 
zult begrijpen kan dit geen doorgang vinden. Zodra we weten wanneer de scholen weer open mogen 
zullen we u op de hoogte brengen van de weken waarin de Cito toetsen worden afgenomen.  
 
Plakboeken niet mee op vrijdag 19 februari 
In de jaarkalender staat dat de kleuters op vrijdag 19 februari hun plakboek meekrijgen. Op 20 
november 2020 hadden zij hun plakboek al mee naar huis gekregen met de werkjes die de kinderen 
vanaf de zomervakantie hadden gemaakt. I.v.m. het thuisonderwijs is er weinig nieuw werk te 
bekijken. Uw kind krijgt het plakboek weer mee op 2 juli. 
 
Nieuws van de sportcommissie 
We hebben geen best nieuws te melden, helaas. Mik van Vuuren, onze nieuwe contactpersoon van 
DordtSport, heeft laten weten dat alle schoolsporttoernooien voor dit schooljaar worden 
geannuleerd. In het kader van 'hoe minder contacten, hoe minder besmettingen' is DordtSport tot 
deze beslissing gekomen. DordtSport is in overleg met de verenigingen om andere mogelijkheden te 
onderzoeken, waarbij bijvoorbeeld te denken valt aan clinics voor kleinere groepen kinderen. Dit is 
op dit moment nog niet concreet en daar is dus ook nog geen verdere informatie over. Uiteraard 
houden wij u op de hoogte van eventuele vervangende activiteiten, die uiteraard op hun beurt wel 
alsnog moeten voldoen aan de dan geldende maatregelen. 
 
Belangrijke data: 
04 t/m 10 februari: Inschrijven 10-minutengesprekken via Mijnschoolinfo. 
12 februari: Rapporten groepen 4 t/m 8 gaan mee naar huis. 
12 februari: Nieuwsbrief 11 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo. 
16 februari: 10-minutengesprekken groep 1 t/m 7. 
18 februari: 10-minutengesprekken groep 1 t/m 7. 
19 februari: Rapporten groepen 3 gaan mee naar huis. 
20 t/m 28 februari: Voorjaarsvakantie. 


