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Schriften kijken

Woensdag 6 april a.s. is er na schooltijd gelegenheid voor de ouders/verzorgers van kinderen in de
groepen 1 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

Kabouterpad groepen 1-2

De kinderen van de groepen 1 en 2 gaan de komende tijd op een ochtend buiten op het plein
'kabouterspelletjes' doen. De lente staat nu centraal, allerlei 'natuur' opdrachten worden gedaan,
waarbij ouders van de betreffende groep helpen. Alvast hartelijk dank.
Via Parro heeft de leerkracht de ouderhulp geregeld. We hopen op mooi weer!

Trakteren

Jarig zijn is een groot feest en natuurlijk besteden we daar ook op school alle aandacht aan. Helaas
zien we steeds vaker 'grote' traktaties langskomen. We vragen u vriendelijk uw kind alleen een
kleine, liefst gezonde traktatie mee te geven naar school. Bijkomende 'speelgoedjes en frutsels'
verdwijnen thuis vaak in een overvolle la, of direct in de prullenbak. Het gebeurt nu regelmatig dat
kinderen veel snoep trakteren en dat er allerlei speelgoed wordt toegevoegd. Een klein
tussendoortje is meer dan genoeg.

Paasviering donderdag 14 april

De komende weken leven we met de kinderen toe naar het Paasfeest. 'Open je ogen’ is het thema
van deze periode. Als we de Bijbelverhalen lezen, kijken we onze ogen uit. We zien Jezus over het
water lopen, we zien hoe Hij zieke mensen geneest. Hoe Hij brood deelt met duizenden mensen en
hoe Hij de kleinsten vooropstelt. Zo gaan we vol indrukken en beelden op weg naar Pasen. We horen
dat Jezus sterft aan het kruis: een donkere dag, waarop je misschien liever je ogen dicht zou doen om
niet te zien wat er gebeurt. Maar met Pasen vieren we dat God altijd weer roept: ‘Open je ogen!’ Er
is een nieuw begin. Op donderdag 14 april vieren we met de kinderen het Paasfeest in de klas. Aan
het einde van de ochtend krijgen de kinderen een paaslunch aangeboden. Deze maaltijd wordt
verzorgd door de ouderraad.
We vragen u om uw kind een bord, beker en bestek (mes, vork en klein lepeltje) mee te geven; graag
voorzien van naam en in een plastic tasje zodat het vuil weer mee naar huis kan.
Het Paasfeest eindigt voor alle groepen om 13.00 uur. In de middag zijn alle kinderen vrij. We
wensen u, samen met uw kinderen, een mooi Paasfeest!

Aanmelding nieuwe kleuters

Voor het maken van een goede formatie is het belangrijk dat we precies weten hoeveel kleuters we
volgend jaar op onze school mogen verwelkomen. Heeft u het jongere broertje of zusje van uw
schoolgaande kind(eren) al bij ons aangemeld? Anders vragen we u het inschrijfformulier bij
Maureen of Karina op te halen, zodat we de inschrijving tijdig kunnen verwerken. Kent u ouders die
interesse hebben in onze school, maar nog geen afspraak hebben gemaakt voor een rondleiding en
kennismakingsgesprek? Wilt u hen dan vragen een afspraak te maken met onze directeur José van
Heusden via de mail: jvanheusden@johanfriso.nl.
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Thema zomerfeest groepen 1-2 en 3.

Dit jaar kunnen we gelukkig weer een zomerfeest houden voor de groepen 1-2 en 3. Het thema is dit
jaar “Pippi Langkous bij de piraten”.
Op vrijdag 3 juni mogen de kinderen verkleed in het thema naar school komen. Op het plein wordt er
een spelletjescircuit uitgezet en gaan de kinderen dit spelen onder begeleiding van groep 8
leerlingen. De schooltijd is dan van 9.00 uur tot 12.30 uur. In de maand mei krijgt u nog meer
informatie over alle feestelijkheden.

Vervanging bij zieke juf of meester

In de afgelopen tijd hebben we regelmatig bij u aangegeven dat we bij ziekte van een juf of meester
ontzettend moeilijk vervanging kunnen vinden. Dit betekent dat we soms moeten besluiten een
groep thuis te laten. Voor de groepen 5 t/m 8 gaan we vanaf komende week weer werken met het
'Noodplan'. Door corona hebben we deze oplossing een tijdje niet in kunnen zetten, maar inmiddels
mogen we weer groepen kinderen 'mengen'. Dit betekent dat we bij de ziekte van een juf of meester
kunnen overwegen de groep op te delen over de andere groepen 5 t/m 8. Dit noemen we
'Noodplan'. De kinderen krijgen dan een pakket mee vanuit hun eigen groep, met opdrachten die zij
zelfstandig kunnen verwerken. Onder toezicht van een van de leerkrachten van de groepen 5 t/m 8,
maken de kinderen dan hun taken voor die dag. Vanzelfsprekend krijgen de kinderen daarbij
begeleiding van de juf of meester waar het kind die dag 'te gast' is. De inzet van het 'Noodplan' is niet
in alle situaties toepasbaar. Zo kunnen we dit alleen gebruiken om één zieke leerkracht uit de
groepen 5 t/m 8 te vervangen. Bij meerdere te verdelen groepen worden de andere 'gast'-groepen te
vol. We hopen door de mogelijkheid van het 'Noodplan' te voorkomen dat we groepen naar huis
moeten sturen. Het 'Noodplan' kan alleen worden ingezet bij de groepen 5 t/m 8. De groepen 1 t/m
4 zijn op het gebied van zelfstandigheid en groepsgrootte niet geschikt om te verdelen over de
andere groepen. Voor deze groepen hopen we de vervanging op te kunnen lossen met hulp van de
duo-collega, of een invaller. Het vervangingsprobleem blijft een grote uitdaging voor onze school en
vraagt veel van uw flexibiliteit. We blijven u daarom dringend adviseren na te denken over uw eigen
'Noodplan' voor het geval we geen oplossing hebben bij ziekte van een juf of meester.

Koningsspelen en Sponsorloop - Vrijdagmorgen 22 april.
QR-code Sponsorloop. Op vrijdag 8 april krijgen de kinderen uit alle groepen een kaart mee
met daarop de 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. Op de QR-code kaart staat de informatie en de logo’s van het goede
doel en van onze school. De QR-code-actie loopt van vrijdag 8 april t/m dinsdag 19 april. Bij de
Koningsspelen op vrijdag 22 april zal de opbrengst feestelijk bekend worden gemaakt.
We zijn blij dat het aanmelden van ouders via de Parro-agenda voor deze sportieve ochtend zo
voorspoedig verloopt. Bij enkele groepen is aanmelden nog nodig en mogelijk, houdt u de klasseParro hiervoor in de gaten.
Op vrijdagmorgen 22 april zijn de groepen 1 t/m 3 om 8:30 uur op school en houden hun
Sponsorloop bij de school. Ze gaan die morgen ook naar het Speeltuintje om daar lekker te spelen.
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 uur zijn de
sportactiviteiten en sponsorloop daar afgelopen en zijn de groepen ‘s middag vrij.
In week 16 ontvangen de ouders die een spel of groepje begeleiden de benodigde informatie over de
Koningsspelen op Sportpark Reeweg.

2/3

Formatie volgend cursusjaar

We zijn alweer druk bezig met onze formatie voor het komende cursusjaar 2022-2023. Achter de
schermen is dit altijd een hele klus. 'Hoeveel kleutergroepen gaan we starten? Welke leerkracht
heeft voorkeur en talent voor welke groepen en hoe verdelen we de werkdagen van onze collega's zo
goed mogelijk?' Met de kennis van nu, verwachten we volgend jaar met 4 kleutergroepen te gaan
starten. Ook zal er weer een groep 2/3 en een enkelvoudige groep 3 worden gevormd. De huidige
groep 2/3 wordt volgend jaar groep 3/4 en de huidige groep 3, wordt volgend jaar groep 4. De
groepen 5,6,7 en 8 zullen blijven bestaan uit 2 groepen per jaargroep. De groepsindeling (welke juf of
meester krijgt mijn kind volgend jaar?) zullen we in juni aan u bekend maken.

Vacatures

Zoals al eerder aangegeven, hebben we veel behoefte aan invalleerkrachten. Bent u bevoegd
groepsleerkracht of kent u iemand in uw netwerk die een goede aanvulling zou kunnen zijn op ons
team, dan gaan we graag met u in gesprek. U kunt altijd contact opnemen met onze directeur José
van Heusden via de mail: jvanheusden@johanfriso.nl.

Leerlingenraad

Afgelopen dinsdag 29 maart hebben we een vergadering van onze Leerlingenraad gehad. De groepen
5 t/m 8 waren vertegenwoordigd bij de deze vergadering. Juf José was onze voorzitter. We
bespraken heel veel verschillende onderwerpen. Zoals de eerste uitkomsten van de 'leerlingtevredenheids-vragenlijst'. Deze vragenlijst is de afgelopen maand afgenomen in alle
bovenbouwgroepen. Later zullen de resultaten hiervan ook gepubliceerd worden, maar onze
leerlingenraad mocht als eerste een reactie geven op de resultaten. Het was leuk om te zien dat veel
kinderen tevreden zijn over de school en de meesters en juffen. Wel vragen veel kinderen om
speeltoestellen voor de bovenbouw. Juf José vertelde ons dat de school dat ook heel graag wil, maar
dat het veel tijd kost om de Gemeente Dordrecht dit uit te laten voeren. Gelukkig is dit onderwerp
nog steeds een bespreekpunt bij de mensen die onze school en wijk beheren, maar helaas kunnen
ook zij nog steeds niet beloven wanneer dit gaat gebeuren. Ook de wijkbewoners vinden
speeltoestellen een goed idee, dus we hopen op een snel vervolg. In juni komt de leerlingenraad
weer bijeen. Dan gaan we ook nadenken hoe de leerlingenraad volgend jaar nog beter kan gaan
meedenken in de beslissingen die worden genomen op school. Het was een goede en heel gezellige
vergadering.

Belangrijke data:

08 april t/m 19 april QRcode-actie voor Sponsorloop ‘Stichting Het gehandicapte kind!’
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/Sponsorloop (groepen 4 t/m 8 12:30 uur vrij)
23 april t/m 08 mei: Meivakantie.
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