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Nieuwsbrief 11 
12 februari 2021 
 
Afname Cito toetsen 
Doordat de school weer open is en de kinderen fysiek op school aanwezig zijn, is het ook weer 
mogelijk om de Cito toetsen af te nemen. De afname van de Cito toetsen zal in groep 3 en 4 
plaatsvinden in week 9. In de groepen 5 t/m 7 zal dit zijn in week 7 en 9.  
 
Nieuwe instroomgroep 
We zijn heel blij dat we met ingang van maandag 1 maart aanstaande kunnen starten met onze 
nieuwe instroom groep. In deze groep worden alle kinderen geplaatst die net 4 jaar zijn geworden en 
dus op school gaan starten. Juf Judith zal op maandag lesgeven aan deze groep en juf Marlies zal op 
dinsdag tot en met vrijdag lesgeven aan deze groep. Juf Marlies is een nieuwe leerkracht bij ons op 
school. We wensen Marlies heel veel plezier met de kinderen van de instroomgroep en binnen ons 
team op de Friso! En natuurlijk een heel hartelijk welkom voor alle nieuwe kleuters bij ons op school! 
 
Heropening school 
Afgelopen week zijn we na een lange periode van schoolsluiting weer begonnen. 
We hopen dat alle kinderen, ouders en collega’s gezond blijven. U weet inmiddels dat, als er bij een 
kind of leerkracht sprake is van corona, de hele groep en de leerkracht in quarantaine moeten. Op 
het moment van corona bij een van de leerlingen of leerkrachten, nemen wij direct contact op met 
de GGD. Zij zullen ons als school en u als ouders aanvullend informeren over de te nemen stappen. 
Als een groep in quarantaine moet, dan streven wij ernaar om binnen 24 uur het online onderwijs op 
te starten. U begrijpt dat dit onder voorbehoud is van de gezondheid van de betreffende leerkracht. 
Voor de groepen 1 en 2 zal het onderwijsaanbod in een eventuele periode van quarantaine zich 
richten op het onderwijs aanbod in Onderbouwd online. Er zullen geen digitale lessen plaatsvinden 
bij de kleuters in een periode van quarantaine. 
Voor de groepen 3 tot en met 8 is dit wel het geval. In voorkomende gevallen wordt u zo spoedig 
mogelijk geïnformeerd over de gang van zaken. 
Vragen rondom het testbeleid in dit soort situaties, kunnen wij op dit moment nog niet specifiek 
beantwoorden. Als een situatie van corona zich voordoet in een van de groepen, zal de GGD ons 
hierover informeren. 
 
Parro-app 
Komende maandag 15-2 ontvangt u van de leerkrachten een activatie-mail om met de nieuwe Parro-
app te kunnen starten. In de bijlage vindt u een eenvoudig 3 stappenplan hoe dit te doen. Parro is 
onderdeel van Parnassys, u kunt dus het zelfde wachtwoord gebruiken als van het Ouderportaal.  
Let op: Mijn Schoolinfo stopt per 1 maart, tot die datum heeft u de tijd om nog foto’s daarvan te 
downloaden. 
 
Mondkapjes 
We vragen u dringend om op het schoolplein en rondom de school mondkapjes te dragen. Goed om 
te zien dat veel ouders gehoor geven aan deze oproep. 
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Op tijd 
Het was afgelopen week weer even wennen aan de schooltijden en ook door de gladheid was op tijd 
te komen soms best ingewikkeld. Toch willen we u vragen om aandacht te besteden aan de 
aanvangstijden van school. Het is belangrijk dat de kinderen op tijd in de klas zitten, zodat de 
leerkracht op tijd met de lessen kan beginnen. Het is voor groepen en leerkrachten storend als 
kinderen later binnenkomen. 
 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 2021  
Ook in 2021 zal de ouderraad weer extra activiteiten ondernemen en/of ondersteunen. Dit kunnen 
wij alleen met behulp van uw vrijwillige financiële bijdrage. Binnenkort ontvangt u de brief met 
betrekking tot de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage voor het kalenderjaar 2021. Voor de kinderen uit 
de groepen 2 t/m 6 heeft deze brief ook betrekking op de schoolreis. Mocht de betaling van de 
schoolreis een probleem zijn voor u, dan verwijzen wij u naar www.leergelddrechtsteden.nl  of 
www.dordtpas.nl . 
Het overzicht van de uitgaven die gedaan kunnen worden dankzij uw vrijwillige financiële bijdrage 
vindt u in het exploitatieoverzicht 2020. Deze zullen we in de komende nieuwsbrief publiceren. Voor 
vragen m.b.t. de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de voorzitter van de ouderraad: Karina 
van Est. Het mailadres van de ouderraad is:  or@johanfriso.nl 
 
Belangrijke data: 
Week 7: 10-minutengesprekken groep 1 t/m 7 via Teams. 
Week 7: Start van de Parro app 
20 t/m 28 februari: Voorjaarsvakantie. 


