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Nieuwsbrief 15 
16 april 2021 
 

Koningsspelen vrijdag 23 april 
We organiseren dit jaar de Koningsspelen zo feestelijk, maar ook zo veilig mogelijk.  
Op deze dag zijn de leerlingen gewoon om 8.30 uur welkom op school en gaan ze naar hun eigen klas 
toe. Om het nog feestelijker te maken is het natuurlijk geweldig als ze gekleed komen in onze 
nationale kleuren rood-wit-blauw en oranje. Uiteraard wordt deze dag leuk en sportief! We hebben 
zowel binnen als buiten gezellige activiteiten gepland met spelletjes. Helaas kunt u als ouders om de 
bekende redenen niet komen kijken. 
De sponsorloop gaat vanwege de beperkende maatregelen rondom Covid-19 niet door. 
De groepen 1 t/m 4 hebben 1x een pauzemoment voor iets lekkers en de groepen 5 t/m 8 hebben 2x 
een pauzemoment. Wilt u hen voor die pauzes iets lekkers meegeven?  
De groepen 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur uit en de groepen 5 t/m 8 om 13.00 uur.  
We hopen op een feestelijke en stralende dag. 
 

Vrijwillige ouderbijdrage 2021 (herinnering) 
Op 18 maart jl. heeft u via Parro een brief met een betaallink ontvangen m.b.t. de vrijwillige 
ouderbijdrage en voor de kinderen uit de groepen 2 t/m 6 heeft deze brief ook betrekking o p 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 er 
via deze weg aan herinneren om deze vrijwillige ouderbijdrage en de schoolreis (groep 2 t/m 6) naar 
ons over te maken. Mocht de betaling een probleem zijn voor u, dan verwijzen wij u naar 
www.Dordtpas.nl 
U kunt het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage (€23,- voor de vrijwillige ouderbijdrage en  
€25,- voor de schoolreis) ook overmaken naar het IBAN-nummer van de ouderraad  
NL 20 RABO 0117 333 999 t.n.v. Ouderraad CBS Johan Friso, Dordrecht. Vermeld alstublieft bij de 
overschrijving de achternaam en huidige groep van uw kind. 
 

Lunchlokaal 
Lunchlokaal gaat vanaf maandag 19 april weer open voor alle kinderen. Kinderen die vaste dagen 
naar de overblijf komen, zullen vanaf maandag weer aangemeld staan. Als de vaste dagen van uw 
kind(eren) zijn gewijzigd dan kunt u dat mailen naar administratie@lunchlokaal.nl  
 

Lunchlokaal zoekt nieuwe vrijwilligers.  
Als u tijd heeft om één of twee vaste dagen te komen helpen bij de overblijf of als u af en toe zou 
kunnen invallen dan horen wij dat graag! 
Voor iedere gedraaide overblijf beurt ontvangt u een vrijwilligersvergoeding van € 12,50. 
Aanmelden kan bij onze overblijfcoördinator, Anna de Jong: anna@lunchlokaal.nl of 06-34490760. 
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Sporttenues 
Hoewel voor dit schooljaar alle schoolsportactiviteiten zijn afgezegd, hopen we natuurlijk dat we na 
de zomervakantie weer lekker met elkaar kunnen schoolsporten. Helaas komt dit voor onze 
schoolverlaters van de groepen 8 te laat; zij zitten dan op het Voortgezet Onderwijs. Zij gaan dus 
geen gebruik meer maken van het sporttenue en kunnen dat dan ook vanaf nu inleveren bij juf 
Maureen of juf Annelies. Vanwege de teruggave van de borg kan dat op twee manieren:  
U kunt als ouder zelf even langskomen om het tenue in te leveren, de rekening door te geven waarop 
de borg teruggestort mag worden en daarvoor te tekenen. U kunt het tenue ook met uw kind 
meegeven, maar geeft u dan ook even een briefje mee met daarop het bankrekeningnummer. Uw 
kind mag dat dan bij juf Maureen of juf Annelies afgeven en zijn/haar handtekening zetten.  
 

Schoolkamp 
Voor mogelijkheden om met elkaar een corona-proof schoolkamp in kamphuis De Kievit in Esbeek te 
kunnen organiseren komt ons schoolkamp in mei helaas te vroeg. Gezien de trends van de 
besmettingscijfers en de traagheid waarmee op termijn misschien mondjesmaat wat versoepelingen 
te verwachten zouden kunnen zijn, hebben we moeten besluiten dat we daar niet naartoe zullen 
gaan. We oriënteren ons momenteel op een zeer actief programma op de campus van Move 
Academy in Mookhoek ('s Gravendeel) en onderzoeken alle mogelijkheden (uiteraard binnen de 
regelgeving) om onze schoolverlaters een onvergetelijke, spectaculaire kampervaring mee te geven!  
 

Praktisch verkeersexamen groepen 8 
Vorig jaar heeft VVN rond deze tijd besloten dat de verkeersexamens niet door konden gaan. Dat is 
ook de reden waarom de kinderen van de huidige groepen 8 niet in groep 7 maar ruim twee weken 
geleden het theoretisch verkeersexamen hebben gedaan. Gelukkig is iedereen (al dan niet na 
herkansing) geslaagd! Dat betekent dat alle kinderen van groep 8 mogen deelnemen aan het 
praktische verkeersexamen: met een nummer op je rug op een (goedgekeurde!) fiets een 
uitgestippelde route fietsen om te laten zien hoe goed je je in het verkeer gedraagt. Uiteraard zitten 
er overal spionnen om dat in de gaten te houden. Het examen zal worden afgenomen op 
donderdagmiddag 20 mei a.s. Praktische informatie over o.a. de route, de datum van fietskeuring en 
de vraag om hulp zal verder via Parro met de ouders van de groepen 8 worden gecommuniceerd. 
 

Belangrijke data: 
20 april t/m 22 april: Centrale Eindtoets groepen 8. 
23 april: Koningsspelen/Sportdag (gr. 1 t/m 4 om 12.00u uit; gr. 5 t/m 8 continurooster tot 13.00u). 
27 april: Koningsdag (iedereen vrij). 
30 april: Nieuwsbrief 16 staat op de website en wordt verspreid via Parro.  
01 mei t/m 16 mei: Mei-/Hemelvaartsvakantie. 
22 mei t/m 24 mei: Pinkstervakantie. 
 


