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Bericht van overlijden
Afgelopen week ontvingen wij het intens verdrietige bericht dat Wendy Vreedenburgh, moeder van
Rayan (groep 2/3) en Rami (oud-leerling) en vrouw van Ibrahim Abu-Hunein, afgelopen zondag is
overleden. Wendy was ook oud-leerling van onze school. We wensen Rayan, Rami en Ibrahim heel
veel sterkte toe om dit onvoorstelbaar grote verlies te dragen. Als school staan we dicht om dit gezin
heen. Mocht u een blijk van medeleven willen betonen met een kaart, dan kunt u dit afgeven bij
Maureen of Karina. Wij zullen er dan voor zorgen dat dit bij de familie komt.
Schriften kijken
Woensdag 1 juni 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. Wellicht is het ook een idee om
in de gevonden voorwerpenkist kijken of er nog iets van uw kind in zit.
Ouderavond ‘Buitenspelen’
Op dinsdag 7 juni 2022 van 19.30 tot 21.30 uur hebben we een Ouderavond met het thema
“Buitenspelen” door Hanneke Poot. Zij is kinderfysiotherapeute en psychomotorisch remedial
teacher. Zij zal ons op inspirerende wijze meenemen in de wereld van buitenspelen. Naast het
ophalen van uw jeugdherinneringen aan buitenspelen zal ze ook vertellen wat het voor invloed heeft
op de motorische, de zintuiglijke, de lichamelijke, de cognitieve, de sociale en emotionele
ontwikkeling. U bent allen van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. U kunt zich vanaf
volgende week aanmelden via de agenda van Parro.
Pippi en de Piratenfeest op school voor groep 1, 2, 3 en 8
De kinderen van deze groepen mogen vrijdag 3 juni verkleed naar school komen. De kleuters worden
met hun ouders om 9:00 uur op het schoolplein verwacht. Ze gaan dan nog niet naar binnen. Er is
daar eerst een toneelstuk.
De kinderen mogen vooraan zitten en de ouders blijven achter de lijnen.
Na het toneelstuk is er voor de ouders nog een kopje koffie of thee op het plein, de kinderen gaan
met hun juf mee naar hun eigen klas om wat te eten en te drinken. Er hoeft dus geen tas worden
meegegeven. Om ongeveer 12 uur gaan we pannenkoeken eten.
Het feest is om 12.30 uur afgelopen. We kijken uit naar een gezellig feest en hopen op mooi weer.
Resultaat en analyse Leerlingvragenlijst 2022 – BIJLAGE 1
In bijlage 1 vindt u het resultaat en de analyse van de Leerlingvragenlijst 2022 die we in de
bovenbouw hebben afgenomen. We zijn enorm blij met het goede resultaat en de tips die de
kinderen ons hebben gegeven. De analyse is geschreven samen met de kinderen uit de
Leerlingenraad. De resultaten van de Oudervragenlijst 2022 volgen in een van de komende
nieuwsbrieven.
Bevindingen vierjaarlijks onderzoek inspectie
Op 5 april 2021 heeft de inspectie de kwaliteitscyclus van het bestuur beoordeeld. Hierbij bleek dat
het bestuur zich heeft verbeterd. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Tijdens het onderzoek
constateerde beide inspecteurs dat er een heldere en breed gedragen visie op onderwijs is en dat het
bestuur werkt met een deugdelijk kwaliteitszorgsysteem.
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Het bestuur en de scholen werken op een goede wijze samen aan de verbetering van de kwaliteit van
het onderwijs binnen een open, constructieve kwaliteitscultuur. Er is een duidelijke koppeling tussen
beleidsontwikkeling en professionaliseringsactiviteiten. Het verbeteren van de kwaliteit wordt
ondersteund door de inzet van leerteams, kwaliteitskaarten, onderzoeken en het elkaar kritisch
bevragen. De richtinggevende uitspraken uit het strategisch fundament vormen het uitgangspunt
voor het jaarplan en – verslag van het bestuur en de scholen. Er is sprake van beleidsrijk begroten.
Beide inspecteurs waren hier vol lof over. Als tip hebben we meegekregen om onze activiteiten in het
kader van burgerschapsonderwijs en sociale cohesie nog meer samenhangend en doelgericht aan te
bieden. Scholen van Oranje werd bijna over de gehele linie met een goed beoordeeld. We zijn blij
met het feit dat ook de inspectie vindt dat we kwalitatief goed onderwijs verzorgen en worden
daarin gesteund door de dagelijkse reacties van leerlingen en ouders.
Wat een feest was het afgelopen maandag! – BIJLAGE 2
Na twee jaar zonder evenementen hebben we samen met Jong Jubal een geweldige clinic-dag af
kunnen sluiten met een concert waarbij jullie eigen kinderen de artiesten waren.
Smaakt het naar meer?
Dat kan!
Kinderen uit groep 4 kunnen zich aanmelden bij de Music Kids (zie bijlage 2). Hier krijgen de kinderen
een serie leuke en afwisselende muzieklessen. We starten op woensdagavond 1 juni met de lessen.
Vanaf groep 5 kunnen de kinderen op een instrument of dans en vlag opgeleid worden om zo bij Jong
Jubal mee te gaan lopen. Voor beide groepen geldt: het eerste half jaar is gratis!
Mocht je zoon of dochter meer willen weten van deze club, mail naar musickids@jubal.org
(Renske Brik / Vincent Kleynendorst) of info@jongjubal.org ( Monique Wassink).
Geslaagd
Hoewel verkeersouder Martin Stam met zijn 13 spionnen en een speciale 'verkeersexamen-app' van
Veilig Verkeer Nederland geen enkele groep 8-leerling aan hun aandacht hebben laten ontsnappen,
is niemand betrapt op een grote verkeersfout. Dat betekent dat zowel deze nieuwe app als alle
leerlingen zijn geslaagd! Van harte gefeliciteerd allemaal. En laat vooral jullie veilige gedrag zien als je
volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs gaat.
Oproep: wie kan/wil video-opnames maken/bewerken?
Het spelen van de eindmusicals van groep 8 is voor de kinderen een absoluut hoogtepunt in hun
basisschoolcarrière. Ook de gezamenlijke afscheidsavond is een highlight om niet te vergeten. We
willen dat dan ook altijd graag (laten) vastleggen in beeld en geluid. Om dat op een kwalitatief goede
manier te doen is een professional qua budget niet haalbaar. Het betreft immers niet alleen het
opnemen van de twee musicals en de afscheidsavond, het gaat ook om de nabewerking en het
digitaal 'deelbaar' maken hiervan. Heeft u hier ervaring mee en wilt u onze school helpen of kent u
iemand die hier wellicht iets in zou kunnen betekenen (hoeft niet gratis), neemt u dan a.u.b. contact
op met Enrico Vastenhout, evastenhout@johanfriso.nl
Verjaardag meesters en juffen groep 4 en 5 t/m 8
Op vrijdag 10 juni is het alweer feest! Dan vieren de juffen en meesters van de groepen 4 t/m 8 hun
verjaardag. De groepen 4 doen dat door die morgen met elkaar naar de speeltuin te gaan.
De groepen 5 t/m 8 vieren dat gezamenlijk in Het Palet. Nadat deze kinderen zich om 8.30u hebben
verzameld in hun eigen klas lopen we met z'n allen naar Het Palet waar we dit feest gaan vieren. Net
zoals voor Corona doen we dat met een grootse show: JOHAN FRISO'S GOT TALENT!
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In de periode hieraan voorafgaand worden in alle groepen voorrondes gehouden (dat is al een
feest!). In alle groepen wordt er één act gekozen die zijn/haar groep gaat vertegenwoordigen tijdens
deze show. Het thema van ons verjaardagsfeest is dit keer "Tropical Friso!" Een thema wat tot ieders
verbeelding spreekt. Het is erg leuk als iedereen op deze dag heerlijk 's zomers gekleed (wapperende
rokjes, felgekleurde Hawaii-hemden) en eventueel met tropische 'accessoires' naar school komt.
Vergeet u niet uw kind een flesje water mee te geven (écht alleen water en geen sap, siroop, fris of
iets dergelijks i.v.m. schoonmaken). De volgorde waarin de optredens plaatsvinden wordt van
tevoren in Parro gedeeld. Belangstellenden zijn van harte welkom. Houd u er wel rekening mee dat u
uw schoenen uit doet voordat u de gymzaal in loopt. Na afloop van de show lopen de kinderen met
hun meester/juf weer terug naar school en gaan dan gewoon om 12.00u naar huis/BSO voor de
lunch. 's Middags wordt het feest in de groepen 5 t/m 8 voorgezet in de eigen klas.
Vacature MR-oudervertegenwoordiging - Wie meldt zich aan?
Beste ouders,
Na een schooljaar in de MR ga ik helaas alweer afscheid nemen. Wij gaan deze zomer verhuizen naar
een dorp buiten de Drechtsteden en daardoor kan ik mijn taak in de oudergeleding niet meer
uitvoeren.
Ik heb dit schooljaar in de MR als zeer leerzaam ervaren. Ik heb vooral nog meer respect gekregen
voor het onderwijs, het personeel en alles wat daarbij komt kijken. Ik heb het idee gehad en dat ook
zo ervaren, dat mijn mening als MR lid er echt toe deed en heb bij mogen dragen aan een aantal
beslissingen.
Wil jij ook je stem laten horen binnen school en de ogen en oren zijn voor andere ouders? Word dan
MR lid, want met jouw stem kun je het verschil maken! Groetjes, Marieke ter Haar
Dus …. Meld je aan!
Lijkt het jou interessant om mee te doen in de MR vanaf volgend schooljaar? We nodigen je van
harte uit om uiterlijk woensdag 8 juni een korte motivatie te mailen aan voorzitter.mr@johanfriso.nl.
Ook wanneer je vragen hebt, kun je ons mailen. Wanneer we meer dan 1 aanmelding ontvangen,
zullen we verkiezingen houden. De verkiezingen worden gehouden tijdens de 10-minutengesprekken
op 20 t/m 24 juni. Vriendelijke groet, Fennegien Wietses (Voorzitter MR)
Lunchlokaal is op zoek naar nieuwe overblijfkrachten voor de Johan Frisoschool.
De overblijf van de Johan Frisoschool is op zoek naar nieuwe overblijfkrachten. Heb je tijd om één of
twee vaste dagen per week samen met een andere overblijfkracht de kinderen te begeleiden bij het
eten en spelen in hun middagpauze van 12.00 tot 13.05, dan horen wij dat graag! Je eigen kinderen
kunnen uiteraard kosteloos overblijven. Een jonger broertje of zusje mag meegenomen worden naar
de overblijf. Voor iedere gedraaide overblijf beurt ontvang je een vrijwilligersvergoeding van € 12,50.
Aanmelden kan bij onze overblijfcoördinator, Anna Neisingh anna@lunchlokaal.nl of 06-34490760.
Nieuws van de sportcommissie
Terwijl het schoolsportseizoen langzaamaan ten einde loopt, hebben de voetbalmeisjes vorige week
woensdag een prestatie van formaat geleverd! Ze mochten de regio-finale spelen bij v.v. Sliedrecht.
Ze hebben daar gevochten als leeuwinnen. Uiteindelijk deed hun directe concurrent het in de
beslissende strafschoppenserie nét iets beter. Daardoor eindigden ze op een eervolle tweede plaats.
Uiteraard hadden ze maar wát graag nog een ronde verder gespeeld, maar wat zijn we supertrots op
deze kanjers!
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Belangrijke data:
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 24 juni: 10-minutengesprekken groepen 1 t/m 7.
24 juni: Nieuwsbrief 19
24 juni: Plakboeken/rapporten groep 1/2 mee naar huis.
28 juni: Musical groepen 8.
29 juni: Schoonmaakavond groepen 1 en 2.
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