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Nieuwsbrief 20 
10 juli 2020 
 
Fijne zomervakantie 
Na een wel heel bijzonder schooljaar, kijken we terug op alles wat we dit jaar hebben meegemaakt 
met elkaar. Daarin was de schoolsluiting en het thuisonderwijs vanwege het Coronavirus natuurlijk 
heel bepalend. We willen u hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid bij onze school in het 
afgelopen jaar. We wensen alle kinderen en hun ouders en verzorgers een heel fijne zomervakantie.  
Dit willen we doen met de zegenbede van St. Patrick:  
 
De Heer zal voor je zijn, om je de juiste weg te wijzen. 
De Heer zal achter je zijn, om je te beschermen tegen gevaar. 
De Heer zal onder je zijn, zodat je nooit ten onder kunt gaan. 
De Heer zal in je zijn, om je te troosten als je verdriet hebt. 
De Heer zal naast je zijn als een beschermende muur, wanneer anderen over je vallen. 
De Heer zal boven je zijn om je te zegenen. 
Zo zegene je God, vandaag, morgen en alle dagen, in eeuwigheid 
 
We zien elkaar op maandag 31 augustus graag om 8.30 uur weer uitgerust en gezond terug op 
school. 
 
Afscheid groepen 8 
Komende week nemen we afscheid van 53 talentvolle leerlingen van onze groepen 8. Dit deden we 
afgelopen week al met een geweldige musical, die de kinderen zowel online hebben gepresenteerd, 
als in de gymzaal hebben uitgevoerd voor alle ouders. Komende week staan een 'Kampdag' in 
Mookhoek, een barbecue op het schoolplein en persoonlijke woorden van herinneringen voor alle 
kinderen (op de aangepaste afscheidsavond) op het programma. We wensen alle kinderen van groep 
8 een hele fijne tijd op het voortgezet onderwijs en we hopen dat jullie nog eens een praatje komen 
maken! 
 
Verhuizing 
Eindelijk is het dan zover. Na al het opruimen, weggooien en inpakken gaan we vanaf aankomende 
maandag 13 juli verhuizen naar ‘de Bonbondoos’. In de Bonbondoos is hard gewerkt om er een 
prachtig schoolgebouw van te maken, waar we ons vanaf het nieuwe schooljaar 2020-2021 met de 
groepen 5 t/m 8 mogen gaan huisvesten. 
 
Aanvang zomervakantie 
De verhuizers zijn vanaf maandag 13 juli t/m vrijdag 17 juli bezig met het verhuizen van de spullen en 
het meubilair vanaf locatie 821 naar de bonbondoos. Voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 is de 
laatste schooldag hierdoor op dinsdag 14 juli. Voor de leerlingen van groep 1 t/m 4 is de laatste 
schooldag op donderdag 16 juli.  
 
Veiligheid rondom verhuizing 
De verhuizing vraagt op beide locaties om goede afspraken rondom de veiligheid van de kinderen.  
Op maandag 13 juli zal door het verhuisbedrijf het hek langs de sloot op locatie Chico Mendesring 
196 worden weggehaald, omdat zij anders met de verhuiswagen niet op het schoolplein kunnen 
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komen. Om gevaarlijke situaties te voorkomen wordt een deel van het schoolplein afgezet met 
dranghekken. Op deze manier kunnen de kinderen toch veilig buitenspelen. 
In de komende laatste schoolweek mogen de kinderen van de groepen 1 en 2 door één van de 
ouders op het schoolplein worden afgezet en opgehaald, zoals u dat gewend bent.  
De kinderen van de groepen 3 en 4 zullen komende week door de hoofdingang naar binnen komen 
(naast de kamer van Maureen). Daar mogen de kinderen dus worden afgezet en opgehaald. Blijft u 
rekening houden met de onderlinge afstand (tussen volwassenen) van 1,5 meter? 
 
Afscheid locatie 821 
Vanaf vrijdag 17 juli is locatie Chico Mendesring 821 niet meer 'van ons'. De kinderen en collega’s van 
'De Atlas', school voor speciaal onderwijs, mogen dan gebruik gaan maken van 'onze' school. Een 
gebouw met een veelheid aan voetstappen, herinneringen, mooie en moeilijke lessen, grappige en 
soms verdrietige momenten. Met heel veel dankbaarheid kijken we terug op al die jaren op onze 
'Vissenschool'. Het kunstwerk op de zijkant van het gebouw is gemaakt door Albert Kramer. Dit 
kunnen we helaas niet mee-verhuizen. Maar de symboliek van een ‘school vissen’ zullen we zeker 
meenemen naar onze locatie op de Chico Mendesring 196 en 196 A. We hopen dat de nieuwe 
gebruikers van het gebouw goed voor de vissen zullen zorgen; de vissen op het schoolplein van 
locatie 821 hopen we wel mee te verhuizen. Dit kunstwerk is tenslotte, onder leiding van Albert 
Kramer, gemaakt door oud-leerlingen van onze school! We wensen de nieuwe gebruikers heel veel 
mooie leermomenten in hun nieuwe schoolgebouw. Op vrijdag 17 juli zal het team van de Friso de 
sleutel symbolisch overdragen aan Mark van der Sluis, directeur van ‘De Atlas’.  
Na de zomervakantie 'zwemt' onze 'school vissen' verder op locatie Chico Mendesring 196 en 196A. 
We hebben heel veel zin in deze overstap. Nog dichter bij elkaar werken, leren en spelen was 
tenslotte al heel veel jaren de grote wens van ons team. 
 
Afscheid en welkom ‘verhuizende’- en ‘nieuwe leerlingen’ 
In de komende week zullen een aantal kinderen afscheid nemen van onze school. Dit doen ze omdat 
ze gaan verhuizen, of dat een andere vorm van onderwijs beter past bij de onderwijsbehoefte van 
het betreffende kind. We wensen jullie heel veel plezier op jullie nieuwe school en we hopen dat 
jullie nog eens langskomen om te vertellen hoe het met jullie gaat. 
Na de zomervakantie starten er ook veel nieuwe kinderen bij ons op school. Kleuters die eindelijk 4 
jaar zijn geworden en nu echt naar school mogen. En ook kinderen die door verhuizing of andere 
redenen voor het eerst bij ons op school zijn. We hopen dat jullie een hele fijne tijd zullen hebben bij 
ons op school! 
 
Extra informatiebrief Corona-maatregelen  
In onze extra informatiebrief, die u aan het einde van week 35 (de laatste week van de 
zomervakantie), van ons ontvangt, wordt u geïnformeerd over de voortzetting van de Corona-
maatregelen rondom en in de school. Leest u deze brief met aandacht door, zodat ook de eerste 
schooldag straks veilig kan beginnen. 
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Eerste schooldag, schooltijden, afspraken halen/brengen en Lunchlokaal na de zomervakantie 
Op maandag 31 augustus is de eerste schooldag van het nieuwe cursusjaar. Omdat we door de 
Corona-maatregelen de kinderen niet hebben kunnen laten zien in welk lokaal ze terecht komen, 
hebben we het volgende bedacht: 
Op de eerste schooldag staan alle juffen en meesters van de groepen 1 t/m 8 om 08.20 uur verspreid 
op het schoolplein. Alle kinderen verzamelen zich bij hun nieuwe juf of meester. Om 08.30 uur loopt 
de juf of meester met de hele klas naar binnen. 
We kunnen ons heel goed voorstellen dat u de eerste schooldag even met uw kind mee het plein wil 
oplopen. Maar ook na de zomervakantie zullen we ons moeten houden aan de Corona-maatregelen 
van het RIVM.  
Dit betekent praktisch het volgende:  
De kinderen van de groepen 1 t/m 3 mogen in de eerste schoolweek onder begeleiding van één van 
de ouders worden afgezet op het schoolplein. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 lopen zelfstandig 
het schoolplein op. Ook bij het ophalen van de kinderen zijn deze afspraken van toepassing.  
Vanaf de tweede schoolweek, maandag 7 september, komen alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 
zelfstandig het schoolplein op. De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen door een van de ouders 
worden afgezet op het schoolplein. 
Zoals u in onze vorige nieuwsbrief hebt gelezen, zullen we na de zomervakantie onze normale 
schooltijden hervatten. Er kan dan ook weer gebruik worden gemaakt van onze overblijf: Het 
Lunchlokaal. 
 
Opening locatie 196A: Welkom in de 'Bonbondoos' 
Op de eerste schooldag is het voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 extra bijzonder. Zij mogen als 
allereerste leerlingen van de Friso de gerenoveerde Bonbondoos gaan bekijken. Ze gaan vast 
genieten van de supermooie inrichting, de schone en nieuwe vloeren en hagelwitte wanden. En wat 
te denken van de nieuwe ‘Smartborden’, waardoor de leerstof nog mooier kan worden gedeeld met 
de kinderen!  
Een school zonder kinderen is maar een saaie boel; door de levendigheid van 8 groepen vol 
enthousiaste kinderen zal de Bonbondoos heel snel een ‘echte school’ zijn. 
Natuurlijk gaan we de opening van onze gerenoveerde locatie vieren met elkaar. Dat doen we op 
maandagochtend met alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 op maandag 31 augustus rond 10 uur. 
Het zal een gezellig en zeer feestelijk momentje zijn voor de kinderen en de juffen en de meesters. 
Vanwege de Coronamaatregelen kunnen we hiervoor helaas geen ouders uitnodigen. Maar we zullen 
zorgen voor een sfeervolle impressie op onze website. 
 
Kalender op de website 
Op de eerste schooldag zal de nieuwe jaarkalender voor komend schooljaar te zien zijn op onze 
website, www.johanfriso.nl. 
 
Schoolgids 
Op de eerste schooldag zullen alle oudste kinderen van het gezin een schoolgids meekrijgen naar 
huis. 
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Op de fiets naar school 
Omdat we na de zomervakantie op één locatie gehuisvest zullen zijn, willen we u met nog meer 
nadruk vragen om zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen. Dit voorkomt 
verkeersproblemen rondom de school. De kinderen kunnen hun fiets stallen in de fietsenrekken van 
onze school. 
 
Speelplein 
Nu we na de zomer met veel kinderen het schoolplein delen, hebben we gevraagd aan de Gemeente 
Dordrecht of er extra speelruimte gerealiseerd kan worden achter locatie 196 A (de Bonbondoos). 
We zijn blij dat we het kunstgrasveld achter de Bonbondoos mogen gaan gebruiken. De ‘Bever’ zal 
hier niet langer gebruik van maken. Natuurlijk hopen we ook op de plaatsing van extra 
speeltoestellen, zodat ook de kinderen van de groepen 5 t/m 8 straks de beschikking hebben over 
een aantrekkelijk ingericht schoolplein. Wordt vervolgd! 
 
Fotoalbums in Mijnschoolinfo 
Gedurende het hele schooljaar zijn er in Mijnschoolinfo fotoalbums geplaatst. Mocht u het leuk 
vinden om foto’s uit deze albums te downloaden en zelf te bewaren, doe dit dan vóór 1 augustus a.s. 
Vanaf dat moment staan de nieuwe groepen in Mijnschoolinfo en zijn de fotoalbums verdwenen. Dit 
vanwege privacy redenen. We verzoeken u vertrouwelijk om te gaan met de foto’s die u kunt 
downloaden uit Mijnschoolinfo. 
 
Geslaagd voor Jeugd-EHBO 
Ook dit jaar hebben er weer leerlingen uit groep 8 deelgenomen aan de cursus Jeugd-EHBO bij ons 
op school. We zijn supertrots dat we 10 geslaagde leerlingen mogen feliciteren met hun Jeugd-EHBO 
certificaat. We danken juf Erica en juf Helen ook dit jaar weer voor de fijne lessen en de prettige 
samenwerking. Ook volgend jaar hopen we deze cursus weer aan te kunnen bieden bij ons op school. 
De kinderen van groep 7 hebben er nu al zin in. 
 
Uitslag enquête Oranjedagen 
In december 2019 is er een enquête onder de ouders/verzorgers van de leerlingen van de 
Oranjedagen, van groep 3 tot en met 8, gehouden. Dit is gebeurd door middel van een brief die 
meegegeven is aan de leerlingen. De respons was hoog. 
De ouders/verzorgers geven aan dat de leerlingen met plezier naar de Oranjedagen gaan (98%).  
Daarbij komt het aanbod tegemoet aan de onderwijsbehoefte van de leerlingen (86%). De 
informatievoorziening wordt echter als matig ervaren. 63% van de ouders geeft aan onvoldoende 
geïnformeerd te worden. 
Daarom zal de informatievoorziening naar de ouders zal worden aangepast. Er komen 4 
informatiemomenten in het jaar. Daarnaast zal er elke 2 jaar een informatieavond worden 
georganiseerd rond februari. 
Sommige ouders hebben de vragen geïnterpreteerd met betrekking tot Levelwerk. De evaluatie ging 
echter alleen over de Oranjedagen, daar Levelwerk een onderdeel is van het dagelijks 
klassenprogramma. De aangegeven punten worden echter wel meegenomen naar de scholen. 
Onze hartelijke dank voor de medewerking van alle ouders! 
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Kandelaarkerk Zomerfeest 
We zijn heel blij jullie te mogen melden dat het zomerfeest in de Kandelaarkerk doorgaat. 
Na de versoepelingen van de Corona-maatregels hebben we besloten om het feest, in aangepaste 
vorm, door te laten gaan. 
Hoe precies dat gaat gebeuren zijn we nog aan het plannen, maar hou in ieder geval 27, 28 en 29 
augustus de ochtenden vrij. We hopen er weer een mooi feest van te maken! 
Hou het bord voor in de kerk en de flyers, die over een tijdje verspreid worden, in de gaten voor 
verdere informatie. Voor nu alvast een hele fijne vakantie en hopelijk tot op het Zomerfeest! 
Kinderclub Stadspolders Esther Niehof: reniehof@hotmail.com 
 
 
Belangrijke data 
13 juli: Groep 8A naar campus ’s Gravendeel, aansluitend barbecue en afscheidsavond (821). 
14 juli: Groep 8B naar campus ’s Gravendeel, aansluitend barbecue en afscheidsavond (821). 
14 juli: Laatste schooldag groep 5 t/m 8.  
16 juli: Laatste schooldag groepen 1 t/m 4.  
17 juli t/m 29 augustus: Zomervakantie. 
31 augustus: Eerste schooldag. 
 


