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Schoolkamp!

Het is bijna zover: de kinderen van groep 8 gaan van woensdag 18 mei t/m vrijdag 20 mei op
schoolkamp! Zowel de kinderen als de leerkrachten die meegaan, de mentoren en de keukenploeg
kijken hier enorm naar uit. Voor een aantal meisjes is het woensdag helemaal spannend: zij gaan
woensdag voordat ze naar het schoolkamp gaan eerst de regiofinale voetballen in Sliedrecht! Zet
hem op, meiden! Alle meesters en juffen van de Johan Friso wensen iedereen een geweldig leuke tijd
in Esbeek en vrijdag in De Efteling. Het wordt naar alle waarschijnlijkheid nog prachtig weer ook, dus
dat wordt dubbel genieten!

Oproep: ophangen schaduwdoeken.

Het is prachtig weer! Tijd om onze mooie schaduwdoeken te gaan gebruiken. We zijn op zoek naar
ouders die bij droog weer de schaduwdoeken 's morgens voor schooltijd willen ophangen en 's
middags na schooltijd weer willen opruimen. Als u hierbij op een vast moment een handje wil
helpen, horen we dat graag van u. Dit kan dus gewoon bij het brengen en/of halen van uw kind. Als u
zich aan wil melden bij Maureen (even binnenlopen of een mail naar mchin@johanfriso.nl), dan
zetten we uw naam in een rooster en weten we iedere dag zeker dat de doeken tijdig hangen.

Groepen 1-2-3-4 gaan naar Weizigt.

Ieder jaar is er een excursie naar kinderboerderij Weizigt. Dit jaar gaan de groepen 1 t/m 4 het
programma 'Draai je wijzer' doen. De kinderen gaan onder begeleiding van ouders opdrachten
uitvoeren. Hiervoor hebben wij uw hulp nodig. Helaas is het niet mogelijk om met de bus hier naar
toe te gaan en vragen wij u om te rijden met de auto en te begeleiden. Via de Parro-app zal de
leerkracht een bericht sturen waarop u kunt intekenen. Wilt u bij de leerkracht aangeven hoeveel
kinderen u mag meenemen i.v.m. de inzittendenverzekering. De groepen 1-2 , 2-3, 3 en 4 gaan hier
naartoe. De instroomgroep(1d) komt volgend schooljaar aan de beurt.
Woensdag
01 juni: groep 4b (Johan/Jordy)
Vrijdag
03 juni: groep 4a (Helene/Jordy)
Woensdag
08 juni: groep 1-2A (Esther/Yvonne)
Vrijdag
10 juni: groep 1-2B (Petra/Fien)
Vrijdag
17 juni: groep 1-2C (Erica/Els)
Woensdag
22 juni: groep 2-3 (Wilma/Judith)
Vrijdag
24 juni: groep 3
(Anky/Liesbeth)
We vertrekken om 9 uur en zijn weer rond 12 uur terug op school. Het is handig om uw kind oude
kleren en kaplaarzen aan te trekken. Wilt u het eten en drinken voor die ochtend meegeven in een
rugzak. We kijken uit naar een leerzaam uitje en hopelijk is het mooi weer.

Gezocht: nieuwe verkeersouder.

Jarenlang was Martin Stam de verkeersouder van de Johan Friso. Als vader van Sanne heeft hij ons
met zijn kennis en kunde bijgestaan en geholpen. Maar nu Sanne in groep 8 zit en over een aantal
weken afscheid neemt, zal Martin zijn taak als verkeersouder overdragen. De vraag is alleen: aan
wie? We zijn op zoek naar een opvolger die met ingang van komend schooljaar het 'verkeersstokje'
van hem wil overnemen. Wilt u meer weten over wat verkeersouder zijn inhoudt, neem dan gerust
contact met Martin op via m.stam5@upcmail.nl.
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Als u interesse hebt en besluit onze school met het vervullen van deze taak te willen helpen, neemt u
dan contact op met José van Heusden: jvanheusden@johanfriso.nl. Tot slot willen we Martin heel
hartelijk danken voor hetgeen hij in de afgelopen jaren voor ons heeft betekend, het meedenken en
de prettige communicatie!

Na twee jaar weer muziek!

We zijn blij dat we eindelijk na twee jaar vrijwel geen projecten een leuke
samenwerking zijn begonnen met de muziekvereniging Jong Jubal. Op
maandag 23 mei zullen de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 een uur lang
dansen, trommelen of trompetspelen.
‘s Avonds verzorgen de leerlingen samen mét Jong Jubal een spetterend
optreden op het schoolplein. We starten om 19:00 uur en verwachten
dat we tot 20:30 bezig zullen zijn.
Uiteraard zijn alle belangstellenden en ook jongere kinderen van harte
uitgenodigd om te komen kijken. Wanneer u komt, neem gerust een
campingstoeltje (en wellicht wat te drinken) mee, dan kunt u geriefelijk
naar al de optredens kijken.

Nieuws van de sportcommissie.

Zoals elders in deze nieuwsbrief onder het kopje schoolkamp al is vermeld, wensen we het
meisjesteam van groep 7/8 heel veel plezier en succes tijdens de regiofinales in Sliedrecht op
woensdag 18 mei aanstaande!
Op deze dag wordt ook het schoolkorfbaltoernooi georganiseerd voor de groepen 5 t/m 8. Van onze
school doen kinderen van groep 5/6 mee.
Op woensdag 1 juni vindt het schoolkorfbaltoernooi plaats voor de groepen 3/4 en het
hockeytoernooi voor groep 5 t/m 8. Alle reeds beschikbare informatie over de toernooien staat op
onze website www.johanfriso.nl -> informatie -> sport. Zodra we de rest van de informatie van
DordtSport ontvangen, zullen we dat ook hier plaatsen. Alle kinderen die gaan sporten: doe je best
en veel plezier! Heeft uw zoon/dochter nog geen schoolsporttenue, leest u dan de informatiebrief
van de betreffende sport nog eens na over hoe u daaraan kunt komen.

Belangrijke data:

18 mei t/m 20 mei: Groep 8 op schoolkamp.
25 mei: Nieuwsbrief 17
26 mei t/m 29 mei: Hemelvaartvakantie (alle leerlingen vrij).
03 juni: Zomerfeest groep 1 t/m 3 (groep 8 helpt).
06 juni: 2e Pinksterdag (alle leerlingen vrij).
07 juni: Publiceren 10-minutengesprekken groepen 1 t/m 7 via Parro.
10 juni: Nieuwsbrief 18
10 juni: Verjaardag leerkrachten groep 4 (Speeltuin) en groep 5 t/m 8 in het Palet.
15 juni: Studiedag personeel (alle leerlingen zijn vrij).
17 juni: Rapporten groep 3 t/m 7 mee naar huis.
20 t/m 23 juni: 10-minutengesprekken groepen 1 t/m 7.
24 juni: Nieuwsbrief 19
24 juni: Plakboeken/rapporten groep 1/2 mee naar huis.
27 en 28 juni: Musical groepen 8.
29 juni: Schoonmaakavond groepen 1 en 2.
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