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Nieuwsbrief 13  
18 maart 2022 
 
 
Studiedag (rectificatie)  
In tegenstelling met wat er op de website stond, is de studiedag van het team niet op 4 april, maar 
op 11 april a.s. Alle leerlingen zijn vrij. 
 
Vervanging zieke juf of meester 
Corona lijkt in de samenleving steeds verder naar de achtergrond te gaan. Daar zijn we natuurlijk 
heel blij mee! Voor onze school blijft ook corona nog steeds een stevige wissel trekken op het 
ziekteverzuim onder het personeel. Praktisch betekent dit dat we regelmatig te maken hebben met 
een zieke juf of meester waar we geen vervanging voor kunnen vinden. We begrijpen heel goed dat 
dit voor u als ouders soms kan leiden tot zeer onverwachte lesuitval en dus praktische problemen. 
We adviseren u dringend voor uw kind een vangnet te regelen, zodat bij onverwachte lesuitval uw 
kind kan worden opgevangen binnen uw familie of vriendenkring. Ook het organiseren van opvang 
met klasgenoten/andere ouders uit de groep van uw kind, is mogelijk een goede suggestie.  
 
Vragenlijst oudertevredenheid 
Vandaag ontvangt u als ouder/verzorger een vragenlijst 'Oudertevredenheid' via uw mail. U kunt 
deze vragenlijst t/m donderdag 31 maart invullen. De resultaten van deze oudervragenlijst zullen we, 
na bespreking in het team en onze MR, publiceren in onze nieuwsbrief. Ook de leerlingen van de 
groepen 6 t/m 8 mogen een leerling-tevredenheids-vragenlijst invullen. Dit doen de kinderen op 
school. Ook deze resultaten bespreken we in het team, MR en natuurlijk in onze Leerlingenraad. De 
resultaten zullen ook worden gepubliceerd via onze nieuwsbrief en onze website. 
 
Koningsspelen en Sponsorloop - vrijdagmorgen 22 april.  
Achter de schermen zijn we al druk bezig met de voorbereidingen voor de Koningsspelen en de 
Sponsorloop, die we op vrijdagmorgen 22 april houden. We hopen deze dag weer tot een feest te 
maken voor de kinderen en het gekozen goede doel: Stichting Het gehandicapte kind! Ook deze 
groep kinderen willen we niet vergeten en extra aandacht geven.   
De groepen 1 t/m 3 zijn om 8:30 op school en houden hun Sponsorloop op het veld bij de school. Ze 
gaan die morgen ook naar de Speeltuin Stadspolders. Om 12:00 uur zijn deze groepen uit.  
De groepen 4 t/m 8 starten om 8:45 uur bij het Sportpark Reeweg. Om 12:30 zijn de sportactiviteiten 
en sponsorloop daar afgelopen en zijn de groepen ‘s middag vrij.   
 
Vanaf vandaag kunt u zich – via de Parro-agenda uitnodiging – opgeven voor deze sportieve ochtend. 
We hebben voor de groepen 4 t/m 8 per groep zes à zeven ouders nodig. Reserveer daarom snel 
deze ochtend en geef u op! 
 
Sponsorloop. Op vrijdag 8 april krijgen de kinderen uit alle groepen een kaart mee met daarop een 
QR-code waarmee ze geld kunnen gaan ophalen bij familie en bekenden. Ze hoeven daardoor niet 
met geld over straat, maar kunnen zo toch eenvoudig het Spaardoel Stichting Het gehandicapte kind! 
steunen. In de volgende nieuwsbrief ontvangt u meer informatie over de Sponsorloop en de 
sportactiviteiten op deze feestelijke dag.  
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Nieuws van de sportcommissie 
Inschrijven voor nieuwe sporttoernooien hoeft deze maand nog niet. Volgende maand 
zijn hockey en korfbal aan de beurt, kijk maar op onze website bij sport.  
Wat prima loopt is voetbal! De teams zijn ingeschreven bij DordtSport (zelfs nog een extra 
jongensteam van groep 3/4) en de schema's en verder informatie zijn onderweg naar ons. Komende 
week zullen we dit allemaal publiceren, dus houd onze website www.johanfriso.nl goed in de gaten! 
 
Groep 8 gaat op kamp! 
In 2020 konden we niet op kamp, vorig jaar 'half,' maar dit jaar gaan de kinderen van groep 8 weer 
een écht Johan Friso kamp beleven! Op 18, 19 en 20 mei verblijven ze in kamphuis 'De Kievit' in 
Esbeek. Het worden drie dagen vol leuke, sportieve activiteiten en verrassingen. Vandaag krijgen de 
groep8'ers een informatiebrief mee, een formulier waarop eventuele bijzonderheden kunnen 
worden aangegeven én een verzoek voor 'blijde rijders': chauffeurs die we nodig hebben om de 
kinderen en de spullen weg te brengen en/of op te halen. De leerkrachten van groep 8 zijn al druk 
aan het organiseren, de vergadering met de kampcommissie staat gepland, kortom: de voorpret is 
begonnen! We hebben er enorm veel zin in! Groep8'ers, jullie ook? 
 
Theoretisch verkeersexamen. 
Om in groep 8 het praktisch verkeersexamen goed te kunnen doen, maken de kinderen in groep 7 
het theoretisch verkeersexamen van VVN. Achter de laptop buigen ze zich op dinsdag 29 maart a.s. 
over de meest uiteenlopende vragen over allerlei verkeerssituaties, regels en gedrag in het verkeer. 
Samen met de leerkrachten hebben ze dit goed voorbereid, een proefexamen gemaakt en op de 29e 
kunnen ze hun kennis van het verkeer ten toon spreiden. We wensen alle groep7-leerlingen héél veel 
succes! De groep8'ers zijn op 16 mei aan de beurt om met een nummer op hun rug een route langs 
allerlei spionnen te fietsen om te laten zien dat ze deze theorie ook praktisch in het verkeer kunnen 
toepassen.  
 
Stadspolders schoon 
Doen jullie weer mee met Stadspolders Schoon? Aanstaande zaterdag is het landelijke opschoondag 
en de week van Dordt Schoon. Ook in Stadspolders doen we weer mee.  
Op zaterdag 19 maart maken we de buurten Stadspolders, Vissershoek en Oudelandshoek weer 
netjes. In kleine groepjes trekken we de wijk in en ruimen zwerfafval op. 
Voor de kinderen is er een zwerfie-bingo met een prijsje voor de winnaar. Doen jullie ook mee? 
Programma: 
10.15 uur: Verzamelen bij het Polderwiel. Er ligt materiaal en vuilniszakken klaar. Er is koffie/thee (op 
eigen kosten) met wat lekkers. 
10.30 uur-10.45 uur: Vertrek de wijk in. 
11.45 uur-12.00 uur: Aankomst terug. Daar staat een lunch voor jullie klaar (gesponsord door de 
Albert Heijn Bieshof). Prijsuitreiking voor de winnaar van de zwerfiebingo. 
12.45 uur: Einde. 
We hebben materiaal, maar als je zelf al een grijper heb, neem die dan mee, dan kunnen er meer 
mensen mee doen. 
Doe je mee, meld je dan aan door mailen naar: stadspoldersschoon@gmail.com. Meld dan ook met 
hoeveel personen je komt. 
Ken je anderen uit de buurt die ook graag mee willen doen, ook zij zijn van harte welkom. Stuur de 
uitnodiging gerust door. Tot de 19e maart! Leanne Stange, 06-22143074 
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Vrijwillige ouderbijdrage 2022 
Ook in 2022 zal de Ouderraad weer extra activiteiten ondernemen en/of ondersteunen. Dit kunnen 
wij alleen met behulp van uw vrijwillige financiële bijdrage. Via Parro ontvangt u binnenkort de brief 
met betrekking tot de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage voor het kalenderjaar 2022. Voor de 
kinderen uit de groepen 2 t/m 6 heeft deze brief ook betrekking op de schoolreis. Het overzicht van 
de uitgaven die gedaan kunnen worden dankzij uw vrijwillige financiële bijdrage vindt u in 
onderstaand exploitatieoverzicht 2021. Mocht het financieel voor u niet haalbaar zijn om de 
schoolreis en/of vrijwillige ouderbijdrage te betalen, dan kunt u contact opnemen met José van 
Heusden, via directie@johanfriso.nl. Voor vragen m.b.t. de ouderbijdrage kunt u contact opnemen 
met de voorzitter van Ouderraad: Magaly Verkerke. Het mailadres van de Ouderraad is: 
or@johanfriso.nl  
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Belangrijke data:  
25 maart: Onderwijsnieuwsbrief 2 staat op de website en wordt verspreid via Parro.  
29 maart: Theoretisch verkeersexamen groepen 7. 
01 april: Nieuwsbrief 14 staat op de website en wordt verspreid via Parro.  
08 april: QR-code Sponsorloop 
11 april: Nascholing Kanjertraining Team (alle leerlingen vrij). 
14 april: Nieuwsbrief 15 staat op de website en wordt verspreid via Parro.  
14 april: Paasviering in alle klassen (alle leerlingen om 13.00 uur vrij). 
15 april-18 april: Paasvakantie. 
22 april: Koningsspelen en Sponsorloop 
23 april t/m 08 mei: Meivakantie. 


