Nieuwsbrief 15
17 april 2020
Thuisonderwijs en verder...

In de afgelopen weken zijn we gestart met werken via ‘Teams’. Het is ontzettend leuk om op deze
manier meer ‘direct‘ contact met de kinderen te kunnen hebben! Naast het gewone ‘thuiswerk’ is
het contact via ‘Teams’ een waardevolle aanvulling.
We willen u als ouders bedanken voor uw betrokkenheid en alle reacties die we van u mogen
ontvangen. Goed om te merken dat het ons met elkaar lukt om in korte tijd zoveel aanpassingen
voor elkaar te krijgen.
We realiseren ons heel goed dat dit ook van u het nodige vraagt.
Aanstaande dinsdag krijgen we van het kabinet meer duidelijkheid over het perspectief van de
huidige schoolsluiting. Na deze persconferentie zal het directieteam bovenschools bespreken op
welke manier we verder kunnen na de mei vakantie. U zult in de loop van de komende week worden
geïnformeerd over ons besluit hierover en wat dit praktisch betekent voor ons onderwijs. We hopen
dat u, uw kind(eren) en uw naasten in goede gezondheid zijn. Wij wensen de gezinnen en families
waar grote zorgen zijn om gezondheid heel veel sterkte.
Namens het hele team van de Friso een hartelijke groet!
José van Heusden

Schoolkamp groep 8

Helaas hebben we het besluit moeten nemen het schoolkamp voor onze groepen 8 dit jaar te
annuleren. Inmiddels hebben we alle leerlingen en ouders van de groepen 8 hierover geïnformeerd.
Vanzelfsprekend gaan we op zoek naar andere creatieve mogelijkheden om het schooljaar voor onze
groep 8 leerlingen toch feestelijk af te sluiten.

Vrijwillige ouderbijdrage 2020 (herinnering)

Op 10 maart jl. heeft u via Mijnschoolinfo een brief ontvangen m.b.t. de vrijwillige ouderbijdrage en
voor de kinderen uit de groepen 2 t/m 6 heeft deze brief ook betrekking op de schoolreis.
Heel veel ouders hebben al gehoor gegeven aan dit verzoek tot betaling. Misschien heeft u nog geen
gelegenheid gehad of is het u even ontschoten in deze lastige tijd, daarom willen wij u via deze weg
herinneren om deze vrijwillige ouderbijdrage en de schoolreis (groep 2 t/m 6) naar ons over te
maken.
Mocht de betaling van de schoolreis een probleem zijn voor u, dan verwijzen wij u naar
www.leergelddrechtsteden.nl. Het overzicht van de uitgaven die gedaan kunnen worden dankzij uw
vrijwillige financiële bijdrage vindt u in Exploitatieoverzicht 2019. 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

25 april t/m 10 mei: Koningsdag-/Meivakantie.
15 mei: Nieuwsbrief 16 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
29 mei: Nieuwsbrief 17 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
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EXPLOITATIE-OVERZICHT OUDERRAAD CBS JOHAN FRISO
KALENDERJAAR 2019
21-2-2020
OUDERBIJDRAGE
negatief VERSCHIL SCHOOLREIS
EXPLOITATIE-OVERSCHOT 2018
RESERVERING UIT 2019

UITGAVEN:
€
€
€
€

7.423,00
1.117,30
1.838,83
180,00

0.

PROJECT (33% res. voor 2021)
PAASFEEST
AANSCHAF SPEELMATERIALEN
SPORTDAG (incl. kado)
ZOMERFEEST
AFSCHEID GROEP 8 (incl. kado)
BUDGETTEN GROEPEN
AANDEEL BOEKPROMOTIE
TRAKTATIE (koningspelen)
SINTERKLAASFEEST (incl. kado)
KERSTFEEST (incl. kado)
BUSVERVOERSKOSTEN
DUURZAAM

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

495,95
612,44
62,09
633,12
388,67
1.021,34
800,00
600,00
97,55
1.810,18
616,06
1.512,25
16,06

DIVERSEN

€

52,22

BANKKOSTEN

€

98,08

KAS CONTROLE

€

66,27

€

8.882,28

EXPLOITATIE-TEKORT 2018

€

-557,75

TOTAAL

€

8.324,53

Naar 2019:

TOTAAL

€

8.324,53
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