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Nieuwsbrief 2 
18 september 2020 
 
Klimaatbeheersing Bonbondoos 
Na ruim een week van onderzoek en reparaties onder plafondplaten en op het dak, is duidelijk 
geworden waar de problemen liggen in de klimaatbeheersing van de Bonbondoos. Doordat het 
gebouw de afgelopen jaren in gebruik is geweest door diverse gebruikers en er sprake was van 
achterstallig onderhoud, zijn door een opeenstapeling van problemen de koelinstallatie en ventilatie 
systemen uit balans geraakt. We zijn ontzettend blij dat er afgelopen week heel veel reparaties zijn 
uitgevoerd, waardoor alles weer naar behoren werkt. Afgedopte leidingen zijn weer aangesloten, 
afgescheurde leidingen op het dak zijn vervangen en de isolatie van de koelleidingen is nagenoeg 
hersteld. 
De firma Mampaey heeft samen met de gemeente Dordrecht alles in het werk gesteld om de 
problemen op te lossen. We zullen de kwaliteit van de klimaatbeheersing op de voet blijven volgen 
en we hopen dat de problemen nu tot het verleden behoren. Inmiddels zijn er ook metingen verricht 
in het gebouw. Deze metingen geven aan dat de luchtkwaliteit, ventilatie en temperatuur in het 
gebouw goed op orde zijn. 
 
Week tegen het pesten 
Komende week, van maandag 21 t/m vrijdag 25 september, is de ‘Week tegen pesten 2020’. Het 
thema is: ‘Samen aan zet!’ 
De zomervakantie is nog maar net voorbij en wanneer je elkaar een tijd niet gezien hebt, is het 
belangrijk om weer (nieuwe) normen te stellen en in de groep te bespreken hoe je met elkaar wilt 
omgaan. Uiteraard hebben we standaard de lessen van de Kanjertraining in de roosters opgenomen, 
maar in deze week besteden we op gepaste wijze extra aandacht aan dit thema. Zo zorgen we samen 
voor een goede sfeer in de groep, zodat er minder behoefte is om te pesten. Meester Enrico zal, als 
anti-pestcoördinator, aan alle groepen een bezoekje brengen. We zijn 'samen aan zet!' 
 
Schoolreis groepen 3 t/m 7 
Zoals u weet gaan we a.s. dinsdag 22 september met de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. 
De groepen 3 en 4 gaan naar Blijdorp en de groepen 5, 6 en 7 naar De Beekse Bergen. De leerlingen 
van deze groepen hebben inmiddels een brief ontvangen met alle benodigde informatie. 
Ook tijdens de schoolreis hanteren we de richtlijnen van het RIVM i.v.m. Corona. Op de dag van de 
schoolreis gelden dezelfde afspraken als op school: kinderen (én ouders die een groepje begeleiden) 
blijven thuis als ze verkouden zijn, hoesten, koorts of benauwdheidsklachten hebben. 
Rond 8.45 uur vertrekken de bussen van de groepen 5, 6 en 7 naar De Beekse Bergen, rond 9.15 uur 
vertrekken de groepen 3 en 4 naar Blijdorp. Natuurlijk kunt u uw kind komen uitzwaaien. Denkt u 
hierbij wel aan de richtlijnen van het RIVM?! De groepen 3 en 4 zullen tussen 16.30 en 17.00 uur 
weer terug zijn. De groepen 5 t/m 7 zijn tussen 17.00 en 17.30 uur weer terug.  
 
Rectificatie data schoolkamp 
Per abuis zijn de verkeerde data van het schoolkamp gepubliceerd; op die data hadden we een optie 
op het kamphuis, maar dat bleek al bezet te zijn. De juiste data van het schoolkamp in 2021 zijn: 
woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28 mei.  
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Cito Rekenen in groep 4 en 5 
Aan het eind van vorig schooljaar hebben we u geïnformeerd over de afname van cito rekenen voor 
de groepen 3 en 4. Dat zijn de groepen 4 en 5 van dit schooljaar.  In deze groepen zal in week 39 de 
citotoets van rekenen gemaakt worden. Dat zal de toets zijn die normaal aan het eind van het 
schooljaar gemaakt zou worden. De kinderen van groep 4 maken de toets van eind groep 3 en de 
kinderen van groep 5 maken de toets van eind groep 4. 
 
Mijnschoolinfo instellen pushmeldingen 
Mijnschoolinfo heeft een nieuwe mogelijkheid om berichten die u van onze school ontvangt snel te 
kunnen inzien. De e-mailberichten blijven gewoon bestaan, maar Mijnschoolinfo adviseert daarnaast 
de web en/of mobiele meldingen (pushmeldingen) in te schakelen. 
Het voordeel van het ontvangen van pushmeldingen is dat meldingen direct binnenkomen en 
meteen zichtbaar zijn op bijvoorbeeld uw mobiele telefoon. 
Hoe u het ontvangen van pushmeldingen instelt, vindt u op: 
https://mijnschoolinfo.nl/support/werken-met-pushmeldingen 
 
Vervanging personeel 
In de afgelopen weken hebben al diverse collega's, vanwege klachten die kunnen wijzen op Corona, 
moeten besluiten thuis te blijven. In dat geval moeten collega's een test aanvragen en de uitslag 
thuis afwachten. Gelukkig hebben alle geteste collega's tot op heden gehoord dat zij geen Corona 
hebben.  
Onze ervaring is nu dat het aanvragen van een test en het afwachten van de uitslag meerdere dagen 
in beslag neemt. De praktijk leert ons nu al dat het dagelijks een enorme inspanning vraagt om alle 
afwezige collega's goed te vervangen. Dankzij de inzet van ons eigen personeel, stagiaires en een 
heel kleine invalpool, proberen we lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. We kunnen niet 
garanderen dat dit de komende tijd telkens gaat lukken. We adviseren u om 'alvast' na te denken 
over een vangnet voor uw kind(eren), indien we als school geen vervanging kunnen regelen en een 
groep thuis moet blijven.  
 
Ingang Startgesprekken 
Ook tijdens de startgesprekken proberen we tegemoet te komen aan de spreiding van mensen in het 
schoolgebouw. We willen u daarom vragen de ingang te nemen waar uw zoon of dochter tijdens de 
schooldagen naar binnen gaat. Dit betekent dat ouders uit groep 1-2B (juf Fien en juf Petra) en 1-2C 
(juf Erica en juf Els) bij de deur aan de kopse kant van locatie 196 naar binnen gaan. Ouders uit groep 
1-2A (juf Esther en juf Judith) en van de kinderen van de groepen 3 gaan bij de hoofdingang waar de 
administratie zit naar binnen. De ouders van de groepen 4 gaan bij de deur aan de kopse kant van 
locatie 196 naar binnen en nemen vervolgens de trap om bij de lokalen te komen. 
Voor locatie 196A (Bonbondoos) geldt dat de ouders van de groepen 6 de ingang bij de fietsenrekken 
beneden moeten nemen en de ouders van de groepen 8 aan deze kant via de trap naar boven lopen. 
Aan de andere kant van dit gebouw zijn de ingangen voor de ouders van de groepen 5 (beneden) en 
de groepen 7 (boven) te vinden. 
 
Studiedag 1 oktober 
Op donderdagmiddag 1 oktober zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij vanwege een studiedag van ons 
personeel. 
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Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt weer foto’s maken van uw kind(eren). Zij komt op DINSDAG 13 oktober 
voor alle groepen. 
Helaas is het vanwege Coronamaatregelen dit jaar niet mogelijk om broertjes/zusjesfoto’s te laten 
maken. U kunt de gemaakte foto’s digitaal betalen via een persoonlijke inlogcode die u via uw kind 
ontvangt. Tevens willen wij erop wijzen dat de keus aan u is om de foto's wel of niet af te nemen. 
Mocht de foto niet het gewenste resultaat geven, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de 
fotograaf. 
 
Reservekleding kleuters 
Heeft u misschien nog oude, nog goed te dragen, (jogging)broeken voor kleuters die u niet meer 
gebruikt? We hebben tekort aan reserve broeken voor ongelukjes. U kunt deze afgeven bij juf 
Maureen.  
 
Speelveld achter de school 
Lunchlokaal maakt tussen 12.05 en 13.05 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gebruik van 
het speelveld achter de school voor de kinderen uit de groepen 5 tot 8 die overblijven . Op het 
schoolplein spelen de kinderen van de groepen 1 tot 4 die overblijven. De overblijfkrachten zetten 
het veld af met pionnen en kettingen. Voor het overzicht vragen ze of ouders en kinderen achter de 
kettingen/ pionnen willen wachten tot 13.05. Het is een openbare speelgelegenheid. We vragen om 
begrip hiervoor. Met vriendelijke groeten, Anna de Jong (Lunchlokaal) 
 
Verdeling fietsenrekken 
Deze week is er een indeling voor de fietsenrekken op het plein gemaakt. Leerlingen van de groepen 
1 t/m 4 hebben een eigen fietsenrek. Zo kunnen zij veilig hun fiets stallen, zonder in het gedrang van 
leerlingen uit de hogere groepen terecht te komen. In de klassen is hier aandacht aan besteed en de 
collega's die pleinwacht hebben zullen extra alert zijn op het juist parkeren van de fietsen.  
 
Fietsen  
Wij adviseren u dringend om de fiets van uw kind niet op het schoolplein te laten ‘overnachten’ 
i.v.m. vandalisme. Ook in het weekend is het niet raadzaam de fiets op school te laten staan.  
In uitzonderlijke omstandigheden kan het nodig zijn dat de fiets van uw kind op school moet blijven. 
In dat geval kunt u even contact op nemen met de groepsleerkracht. De school is niet 
verantwoordelijk voor beschadigingen aan fietsen. Het stallen van fietsen op het schoolplein is 
geheel voor eigen risico. 
 
Actie kinderpostzegels, groep 8 
De Kinderpostzegelactie gaat door en daar zijn we heel blij mee! Het was vanwege de geldende 
coronamaatregelen nog wel even spannend of de actie door kon gaan. Maar gelukkig kunnen de 
kinderen zich ook dit jaar, van 23 tot en met 30 september, weer volop inzetten voor een grote groep 
kwetsbare kinderen die de hulp van onze school hard nodig hebben! Dit jaar is alles een beetje 
anders. Er zijn verschillende manieren bedacht om veilig op pad te gaan. 
Voor het eerst krijgen kinderen dit jaar de mogelijkheid om de producten van de 
Kinderpostzegelactie met een persoonlijke videoboodschap digitaal te verkopen. Van het opnemen 
en doorsturen van hun eigen videoboodschap tot het overzichtelijk bijhouden van bestellingen en 
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verkopen, alles kan digitaal! Er is voor gezorgd dat deze manier van verkopen door 
basisschoolleerlingen voldoet aan alle mogelijke privacyregels. 
Ook dit jaar kunnen de kinderen van deur tot deur gaan om producten van de Kinderpostzegelactie 
te verkopen. Vanwege de geldende 1,5 meter maatregel zal dit uiteraard wel op gepaste afstand 
gebeuren. De kinderen gaan dit jaar namelijk op pad met een speciaal ontworpen verkoopbox.  
Het kan natuurlijk gebeuren dat kinderen niet mogen aanbellen of dat er niemand thuis is. Dan kan 
een kind het bestelformulier achterlaten in de brievenbus en kan de bewoner alsnog bijdragen aan 
een veilig thuis voor ruim 90.000 kinderen 
We zullen de kinderen in de klas uitgebreid informeren hoe alles in zijn werk gaat! Ook hebben alle 
kinderen in de afgelopen week een informatiebrief voor de ouders mee naar huis gekregen. 
Omdat de actie op 23 september precies om 12.00 uur start zijn de kinderen van de groepen 8 die 
dag al om 12.00 uur uit. 
 
Ouder-Kindcoach 
Als u vragen heeft over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind, uw kind niet lekker in zijn of haar 
vel zit of zich zorgen maakt, dan kunt u terecht bij de Ouder-Kindcoach. De 'OK-coach' kan 
meedenken, advies geven en ondersteunen waar nodig, zodat uw zoon of dochter zich weer prettig 
voelt. 
Waarvoor kun je bij de OK-coach terecht? 
De ondersteuning van de OK-coach is heel divers. Zo helpt de OK-coach bijvoorbeeld kinderen 
omgaan met onzekerheid, angst of pesten of bij het opbouwen van zelfvertrouwen en sociale 
vaardigheden. Ook biedt zij een luisterend oor als bijvoorbeeld ouders gaan scheiden of er zorgen 
thuis zijn. Heeft u vragen over de opvoeding, ontwikkeling of het gedrag van uw kind? De OK-coach 
denkt mee, geeft tips en ondersteunt waar nodig. Voorop staat de ontwikkeling van uw kind en dat 
hij of zij zich prettig voelt. 
Hoe werkt de OK-coach? 
De OK-coach is vanuit Sociaal Wijkteam Dordrecht als deskundige verbonden aan onze school. De 
OK-coach luistert, denkt mee of geeft inzicht. Zij kijkt samen met u, uw kind en school wat er aan de 
hand is en hoe we tot een oplossing kunnen komen. Hierbij gaat de OK-coach altijd vertrouwelijk 
met uw vragen en gegevens om en deelt deze alleen in overleg en met uw toestemming met school 
of anderen. 
Indien nodig schakel naar andere hulp… 
Als blijkt dat er andere hulp of ondersteuning nodig is, dan kan de OK-coach u informeren, 
begeleiden en indien nodig schakelen met de collega's van het Sociaal Wijkteam. Dat is prettig, 
omdat er dan snel andere zorg of ondersteuning kan worden ingezet, zonder dat de situatie opnieuw 
moet worden bekeken. Laat verdere zorg of ondersteuning toch even op zich wachten? De OK-coach 
ondersteunt indien nodig in de tussentijd. 
Hoe neem je contact op met de OK-coach? 
U kunt contact opnemen met de OK-coach via de leerkracht en/of intern begeleider van onze school. 
Ook kunt u direct contact opnemen met de OK-coach. Onze OK-coach is Liesbeth Achterberg. U kunt 
haar een mail sturen via liesbeth.achterberg@swtdordrecht.nl of telefonisch contact opnemen op 
nummer 06-86802420. 
 
Nieuws van de sportcommissie 
Inmiddels is alles weer opgestart na de zomervakantie. Ook de sportcommissie is weer in actie 
gekomen om ervoor te zorgen dat de leerlingen van de Johan Friso mee kunnen doen aan (bijna) alle 
schoolsporten. 
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De samenstelling van de sportcommissie is iets gewijzigd. Moniek Boeije heeft na jaren trouwe dienst 
afgezwaaid, omdat nu ook haar jongste zoon inmiddels de stap naar het voortgezet onderwijs heeft 
gemaakt. Maar we zijn heel blij dat Annika Witteveen de sportcommissie komt versterken. Verder 
bestaat de sportcommissie uit Leeroy Tims, Cris de Jongh en Mirjam de Wit. Contactpersoon tussen 
deze sportouders en school is meester Enrico.  
Voor de zomervakantie zijn de sporttoernooien afgelast in verband met het Corona-virus. Gelukkig 
staan er dit schooljaar staan weer veel sporttoernooien gepland. Of deze toernooien ook uiteindelijk 
allemaal plaats kunnen vinden, dat is natuurlijk afwachten. Vooralsnog gaan we lekker aan de slag! 
Voor de eerste twee toernooien hebben de leerlingen zich kunnen inschrijven. Op 21 oktober (in de 
herfstvakantie) kunnen de leerlingen van groep 3 t/m 6 zich uitleven op de ijsbaan voor diverse 
clinics. Een week later vindt het zaalkorfbaltoernooi plaats voor de leerlingen van groep 3 en 4. De 
inschrijving voor de toernooien die daarna plaatsvinden - worstelen en schaken - zal binnenkort 
geopend worden. Houd de site van school, www.johanfriso.nl goed in de gaten. Onder het kopje 
Sport kunt u de compleet ge-update sportkalender voor het gehele jaar vinden. Wanneer een sport 
'oranje' is gekleurd is het 'aanklikbaar.' Wij wensen iedereen een heel sportief jaar toe! 
 
Belangrijke data: 
22 september: Schoolreis groepen 3 t/m 7 (groepen 1, 2 en 8 naar school).  
28 september en 29 september: Startgesprekken voor de “A” groepen en 1/2 C.  
30 september en 01 oktober: Startgesprekken voor de “B” groepen.  
30 september: Start Kinderboekenweek.  
01 oktober: Studiemiddag team (alle leerlingen ‘s middags vrij).  
02 oktober: Nieuwsbrief 3 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.  
09 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek.  
13 oktober: Schoolfotograaf. 
16 oktober: Nieuwsbrief 4 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.  
17 t/m 25 oktober: Herfstvakantie. 


