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Gestart!

Na weken van thuisonderwijs, onderwijs aan halve groepen en veel veranderingen in onze
samenleving en op onze school, zijn we afgelopen maandag weer met volledige groepen aan de slag
gegaan. Voor de kinderen en leerkrachten was het ontzettend fijn om elkaar weer als groep te
ontmoeten. We hopen dat onze leerlingen, ouders en collega's gezond blijven.
We vragen u daarom nogmaals om de richtlijnen voor het thuishouden van zieke kinderen, zoals
deze staan beschreven in de vorige informatiebrief die u van ons ontving, strikt in acht te nemen.
Vanzelfsprekend verwachten wij dat u de groepsleerkracht direct informeert als er binnen uw gezin
een geval van (of een vermoeden) van Corona bestaat. Hierdoor kunnen wij, indien nodig, tijdig
passende maatregelen nemen.
Ook de afspraken over het brengen en halen van uw kind moeten we opnieuw onder uw aandacht
brengen. Helaas zien we dat het weer steeds drukker wordt op het schoolplein van locatie 196. Het is
alleen voor één ouder/verzorger van een kind uit groep 1/2 toegestaan om het kind op het
schoolplein te brengen. Alle andere ouders mogen we niet toegelaten op het schoolplein.

Verjaardagsfeest juffen en meesters groepen 5 t/m 8

We vieren al een aantal jaren de verjaardag van de meesters en juffen van de groepen 5 t/m 8 samen
in Het Palet met een grote talentenshow. Vanwege Corona mogen we dat dit jaar niet op deze
manier doen. Inmiddels is in alle bovenbouwgroepen aangekondigd hoe we dat dan wel gaan doen:
alle meesters en juffen van locatie 821 vieren op woensdag 17 juni a.s. hun verjaardag tegelijk in alle
groepen! Uiteraard wel in de eigen klas. Alle juffen en meesters maken er met hun eigen kinderen op
hun eigen wijze een feestje van. Hieperdepiep, hoera!!!

Verjaardag juffen groepen 1-2

De verjaardag van de juffen van de groepen 1-2 is verplaatst naar vrijdag 19 juni. De kinderen mogen
die dag verkleed naar school komen. De juffen trakteren, dus het is niet nodig om eten en drinken
mee te geven. We kijken uit naar een gezellige dag.

Plakboeken groepen 1-2

Aan het eind van het schooljaar krijgen de kleuters hun plakboek mee waarin de werkjes ingeplakt
zijn. Wilt u de plakboeken die u nog thuis heeft voor 18 juni inleveren op school? Kinderen die nieuw
op school zijn gekomen, krijgen het eerste plakboek van school. Is het plakboek vol, wilt u dan zelf
zorgen voor een nieuw exemplaar?

Rapport

In tegenstelling tot wat we eerder in de nieuwsbrief hebben vermeld, zullen de rapporten van de
kinderen van de groepen 3 t/m 7 op maandag 29 juni met de kinderen mee naar huis gaan. De
kinderen van groep 2 krijgen hun rapport gelijktijdig met de plakboeken op 3 juli. De kinderen van
groep 8 ontvangen hun rapport op hun afscheidsavond.

1/4

Rapport groep 2

De kinderen die naar groep 3 gaan krijgen een rapport uit onze methode ‘Onderbouwd’. In het
algemene deel van dit rapport komt een begeleidende zin, waarin wordt aangegeven welke doelen
er in de thuiswerksituatie aan de orde zijn geweest. De score kan afwijken, omdat de leerkracht dit
onderdeel (vanwege de periode van thuisonderwijs) niet heeft kunnen observeren. In het rapport
wordt ook een persoonlijk verslag toegevoegd over het functioneren van uw kind.

Rapport groepen 3 t/m 8

Hoewel een deel van het onderwijs in deze rapportperiode thuis heeft plaats gevonden, krijgen de
kinderen wel gewoon een rapport in juni. De resultaten van een aantal vakken, waaronder de
kernvakken (spelling, taal, lezen en rekenen) komen op dit rapport te staan. Per jaargroep is, naast
het aanbod van deze vakken, afgesproken waar de aandacht naartoe is gegaan. Ook de
beoordelingen van deze vakken komen op het rapport. Vakken die niet of nauwelijks aan de orde zijn
geweest, zullen niet vermeld worden. Er zullen hierin dus verschillen tussen de jaargroepen zijn.
Daarnaast wordt er in het rapport aandacht besteed aan de bijzondere periode waarin we dit jaar
ons onderwijs hebben gegeven.

Verhuizing locatie Chico Mendesring 821 naar locatie 196A (Bonbondoos)

In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u al over de aanstaande verhuizing van locatie 821 naar
locatie 196. Het gebouw op het schoolplein heeft als officieel adres: Chico Mendesring 196A. Binnen
onze school draagt dit kleurrijke gebouw de naam: 'Bonbondoos'.
Bij het schrijven van de vorige nieuwsbrief wisten we nog niet zeker of onze wens om vlak voor de
zomervakantie te verhuizen, haalbaar zou zijn. Het goede nieuws is dat we onze streefdatum gaan
halen!
Praktisch betekent dit dat we in week 29 gaan verhuizen. Op maandag 13 en dinsdag 14 juli worden
alle 'overige ruimtes' verhuisd. Vanaf woensdag 15 juli wordt al het leerlingenmeubilair en de
leerling-materialen verhuisd.
Alle kinderen van locatie 821, dus van de groepen 5 t/m 8, zijn vanaf woensdag 15 juli vrij. Voor hen
begint de zomervakantie dus iets eerder. De kinderen van locatie 196, de groepen 1 t/m 4, gaan op
woensdag 15 en donderdag 16 juli nog gewoon naar school. Voor deze groepen is donderdag 16 juli
de laatste schooldag voor de zomervakantie. Vrijdag 17 juli zijn alle kinderen vrij.

Inschrijven voor de 10-minutengesprekken voor de groepen 1 t/m 7 via Mijnschoolinfo

Van maandag 15 t/m vrijdag 19 juni kunt u zich via Mijnschoolinfo inschrijven voor de 10minutengesprekken in week 27. Omdat we fysieke contactmomenten binnen de school zoveel
mogelijk willen vermijden, zullen de 10-minutengesprekken in deze periode telefonisch of via
‘Teams’ plaatsvinden. In verband met de andere schooltijden zullen de momenten van de
gesprekken, waarop u vooraf kunt intekenen, verschillen per klas. We stellen het op prijs om met alle
ouders een gesprek te kunnen voeren. U kiest zelf het tijdstip dat voor u prettig is. Heeft u meerdere
kinderen op school, dan schrijft u per kind in. Op 19 juni sluit de mogelijkheid om u in te schrijven en
maakt de leerkracht van uw kind(eren) de planning af. Op Mijnschoolinfo kunt u zelf altijd het tijdstip
van uw 10-minutengesprek(ken) terugvinden.
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Studiedag woensdag 24 juni
Op woensdag 24 juni hebben we als team onze jaarlijkse evaluatievergadering. In deze
vergadering kijken we met elkaar terug op het afgelopen jaar; wat hebben we geleerd, wat
kan beter en wat willen we volgend jaar gaan ontwikkelen op onze school? Alle leerlingen
zijn die dag vrij.
Rapporten mee naar huis groep 3 t/m 7

Het afnamemoment van de CITO toetsen hebben we, vanwege de schoolsluiting door Corona,
moeten aanpassen. Daarom krijgen de kinderen in de groepen 3 t/m 7 het rapport niet op vrijdag 26
juni mee naar huis, maar op maandag 29 juni.

Wennen bij de nieuwe juf of meester

Al jaren is het een gewoonte dat alle leerlingen aan het eind van het schooljaar een
kennismakingsmoment hebben met de nieuwe juf of meester. Op die manier weten ze dan al in welk
klaslokaal ze komen. Helaas is dit kennismakingsmoment door het Coronavirus niet mogelijk.
Uiteraard zullen we ervoor zorgen dat de kinderen weten bij wie ze in de klas komen.

Wennen in groep 3

Hoe spannend is het als je eindelijk naar groep 3 mag! En hoe leuk is het dat je dan al voor de
zomervakantie met je nieuwe klas bij je nieuwe juf of meester mag gaan wennen. We vinden het dan
ook heel jammer dat we moeten aangeven dat dit helaas door het Coronavirus niet kan. We zullen
de kinderen op een andere passende manier voorbereiden op de overstap van groep 2 naar groep 3.

‘Eindejaar activiteiten’ groepen 8

Van alle leerlingen hebben de kinderen van de groepen 8 wel het meeste pech dit schooljaar. Veel
activiteiten die groep 8 juist zo speciaal maken zijn niet doorgegaan of moe(s)ten op een andere
manier worden georganiseerd. Zo konden ze niet helpen bij het zomerfeest van de kleuters, hebben
ze geen praktisch verkeersexamen kunnen afleggen, werd de Eindtoets Basisonderwijs afgezegd en
konden (net als bij de andere klassen) de Koningsspelen/sportdag niet doorgaan. Het ergste was toch
wel dat ook het schoolkamp niet door kon gaan en dat geldt ook voor de afscheidsavond. Maar
natuurlijk hebben we met elkaar wel heel leuke alternatieven bedacht:
Schoolkamp-dag en afscheidsavond
Hoewel er niets leuker is dan drie dagen met elkaar op kamp gaan, hebben we hier wel een andere
‘top-activiteit’ voor bedacht: een ‘Schoolkamp-dag’! We gaan een hele dag kamp-activiteiten doen
op een toffe locatie, daarna gaan we ’s avond met elkaar eten en aansluitend gaan we, met de
ouders erbij, tóch een soort afscheidsavond vieren.
Musical
Gelukkig mogen de kinderen wel samen op het toneel staan, dus de musical kan opgevoerd worden!
Helaas niet met het publiek in de zaal, maar wel terwijl ons publiek thuis achter laptop, televisie of
mobieltje ‘live’ mee kunnen kijken! Hoe dit verder in z’n werk gaat vertellen we u in onze volgende
nieuwsbrief.
De ouders met kinderen in de groepen 8 krijgen binnenkort een bericht via MijnSchoolinfo met
daarin alle verdere informatie over deze laatste groep8-festiviteiten.
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Inleveren sporttenues schoolverlaters

Ook aan de schoolsporttoernooien is dit jaar abrupt een einde gekomen door Corona. En dat, terwijl
er nog prachtige wedstrijden in het verschiet lagen, waaronder natuurlijk de klapper: het
schoolvoetbal. Kinderen van de groepen 3 t/m 7 kunnen hun tenues gewoon thuis houden, we
hopen dat er volgend schooljaar weer een vorm wordt gevonden om het schoolsporten door te laten
gaan. Dat is helaas voor de kinderen van groep 8 te laat. Zij hebben niks meer aan hun tenue en
kunnen dat inleveren en (als het nog keurig intact is) de borg terug krijgen. Dat kan op donderdag 18
of vrijdag 19 juni (aanstaande donderdag en vrijdag) bij meester Enrico op locatie 821.

Water drinken

Op school stimuleren wij het drinken van water. Zeker op warme dagen is het fijn als uw kind, naast
het gewone 'eten en drinken' een eigen flesje of bidon met water bij zich heeft. Hierdoor kunnen we
ervoor kunnen zorgen dat de kinderen makkelijk beschikken over vers drinkwater. Het is, zeker bij
jonge kinderen, handig om de naam van uw kind op het flesje of de bidon te zetten.

Zomerschool 2020

Ook dit jaar wordt er in Dordrecht van 17 t/m 27 augustus weer een Zomerschool georganiseerd.
Vanuit 'Scholen van Oranje' werken wij ook mee om deze Zomerschool te organiseren. In dit bericht
alvast wat informatie voor de kinderen:
"Wil jij de laatste twee weken van de zomervakantie naar de zomerschool? Voordat je start in het
nieuwe schooljaar kan je les te krijgen in de vakken die je best moeilijk vindt. Daarnaast is er genoeg
tijd voor het maken van nieuwe vrienden, crea vakken en sporten.
Je kunt naar de Zomerschool als je op een basisschool zit en dit schooljaar (2019-2020) in groep 3
t/m 7 zat."
De Zomerschool is elk jaar op 6 verschillende locaties in Dordrecht. Ieder jaar wisselt het
schoolgebouw waarin de Zomerschool georganiseerd wordt. Kinderen van de Johan Friso kunnen dit
jaar deelnemen aan de Zomerschool in het schoolgebouw van 'De Bever', Chico Mendesring 197.
Volgende week ontvangen alle leerlingen van de groepen 3 t/m 7 een flyer, maar u kunt ook alvast
een kijkje nemen op de website: www.zomerschooldordrecht.nl

Belangrijke data

15 juni: Inschrijven voor 10-minutengesprekken via Mijnschoolinfo.
24 juni: Studiedag team (alle leerlingen zijn vrij).
26 juni: Nieuwsbrief 19 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
29 juni: Rapporten groepen 3 t/m 7 gaan mee naar huis.
29 juni en 01 juli: 10-minutengesprekken groepen 1 t/m 7.
03 juli: Plakboeken groepen 1/2 en rapporten groepen 2 gaan mee naar huis.
08 juli: Schoonmaakavond groepen 1/2.
10 juli: Nieuwsbrief 20 en Kindernieuwsbrief staan op de website en wordt verspreid via
Mijnschoolinfo.
14 juli: Laatste schooldag groepen 5 t/m 8.
16 juli: Laatste schooldag groepen 1 t/m 4.
17 juli: Alle leerlingen vrij.
17 juli t/m 29 augustus: Zomervakantie.
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