Nieuwsbrief 15
12 april 2019
Koningsspelen/spaardoel
Wat was het vandaag een feestelijke dag! Ook nu zorgde de combinatie Koningsspelen-sponsorloop
voor één groot feest! Op beide locaties had Move Academy leuke sportieve activiteiten
georganiseerd. Op onze website kunt u daar binnenkort meer over lezen.
Alle ouders en stagiaires die deze dag geholpen hebben: heel veel dank! Mede door jullie is de dag
soepel verlopen. Wat zijn er veel stempels gezet tijdens de sponsorloop voor het doel ‘Plastic Soup
Foundation’. Grote complimenten voor alle kinderen, wat een kanjers zijn jullie! Jullie hebben het
prachtige bedrag van € 6.900,- bij elkaar gerend!

Activiteitenkalender
Ons streven is u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de activiteiten op onze school. We
doen dat o.a. in onze activiteitenkalender op onze website. Deze activiteitenkalender is een
‘dynamisch document’, geregeld krijgt het een update. Aanpassingen worden in rood aangegeven.
Het verdient aanbeveling om de kalender regelmatig te bekijken. Op dit moment zijn er wijzigingen
betreffende de verjaardagen van de leerkrachten van de groepen 4 en die van de groepen 5 t/m 8.
Ook zijn de data van de specialisatielessen in de groepen 7 aangepast.

Leerlingenraad
Op 26 maart jl. was er weer een vergadering van onze leerlingenraad. Alle groepen 5 t/m 8 waren
vertegenwoordigd door een afvaardiging van 2 leerlingen per groep. In de klas was de agenda
voorbereid, waardoor de leerlingen de standpunten van de groep goed onder de aandacht konden
brengen.
Op de agenda stonden o.a. de evaluatie van ons project ‘Reis door de wereld’, het bespreken van de
resultaten van de leerlingvragenlijst 2019 en we hebben met elkaar uitgebreid nagedacht over het
onderwerp ‘Pesten’.
Juf Joyce, onze intern begeleider van de groepen 5 t/m 8, was speciaal bij deze vergadering aanwezig
om het pestprotocol toe te lichten. We spraken uitvoerig met elkaar over hoe pesten voorkomen kan
worden, over de lessen Kanjertraining over dit onderwerp en wat kinderen kunnen doen als ze zelf
gepest worden of als ze merken dat iemand anders gepest wordt.
In de Leerlingenraad kwam naar voren dat pesten een moeilijk probleem is. Het maakt je verdrietig
en het kan op allerlei manieren en plekken gebeuren. Pesten via social media, in de klas, op weg naar
huis, of thuis in de wijk waar je woont. De kinderen van de Leerlingenraad vinden het heel belangrijk
om regelmatig over dit onderwerp in de klas te praten. Bijvoorbeeld tijdens kringgesprekken of bij de
Kanjertraining.
We sloten de vergadering af met een rondvraag. Alle kinderen vonden de vergadering heel goed
verlopen en vonden het vooral ‘heel tof’ om erbij te mogen zijn. Na een goed glas limonade en wat
gezellig napraten bedankte juf José iedereen voor zijn/haar bijdrage en ging iedereen weer terug
naar de klas. Over ongeveer 6 tot 8 weken is er weer een Leerlingenraad. Dan mogen er weer andere
kinderen deelnemen.

Onze nieuwe buren
De kinderen en leerkrachten van basisschool ‘De Albatros’ hebben hun tijdelijke onderkomen in ‘de
Bonbondoos’ bij locatie 196 inmiddels in gebruik genomen. We hebben goed contact met elkaar en
we proberen met elkaar zo goed mogelijk de veiligheid rondom onze schoolpleinen te organiseren.
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Daarom vragen we u niet over het kunstgrasveld te fietsen als de kinderen buiten spelen. Zoals u
weet is fietsen over het schoolplein en over het pad langs onze school niet toegestaan. Dit alles om
gevaarlijke situaties te voorkomen.

Centrale Eindtoets groep 8
Op 16 t/m 18 april maken de leerlingen uit groep 8 de schriftelijke Centrale Eindtoets. De Centrale
Eindtoets toetst wat de kinderen in de jaren op de basisschool hebben geleerd op het gebied van taal
en rekenen. Daarnaast wordt ook het onderdeel wereldoriëntatie getoetst. Dit onderdeel wordt op
donderdag 18 april getoetst. Alle vragen in de Centrale Eindtoets zijn meerkeuzevragen, waarbij er
altijd maar één antwoord goed is. Elke toetsdag start met een aantal makkelijke(re) vragen. Daarna
worden makkelijke en moeilijke vragen afgewisseld. Door deze afwisseling kan het niveau
betrouwbaar worden vastgesteld. Wanneer een kind de Centrale Eindtoets beter maakt dan op basis
van het schooladvies is verwacht, kan in overleg met ouders/verzorgers en school het schooladvies
worden bijgesteld. Als een kind de Centrale Eindtoets minder goed maakt dan verwacht, wordt het
schooladvies niet aangepast.
We wensen alle groep 8 leerlingen goede toetsdagen!

Paasviering 18 april
De komende weken leven we met de kinderen toe naar het paasfeest. Het thema dat we daarbij
volgen is: 'Pak mijn hand'. Het zijn woorden die Jezus vaak gebruikt heeft: "Pak mijn hand, dan help ik
je". Je kunt de woorden ook op een andere manier zeggen. Als je zelf in de problemen zit, kun je deze
woorden gebruiken als een vraag. "Wil je m'n hand pakken? Laat me niet alleen".
Op donderdag 18 april vieren we met de kinderen het paasfeest in de klas. Aan het einde van de
ochtend krijgen de kinderen een paaslunch aangeboden. Deze maaltijd wordt verzorgd door de
ouderraad. Wij verzoeken u om uw kind bestek (lepeltje, mes en vork) en een bord en beker
(eventueel voorzien van naam) mee te geven in een plastic tasje. Het paasfeest eindigt voor alle
groepen om 13.00 uur, waarna de kinderen vrij zijn. We wensen u, samen met uw kinderen, een
mooi paasfeest!

Danslessen in de groepen 0-1-2
In kader van culturele educatie krijgen de kleutergroepen 4x een dansles op donderdagochtend in
april/mei.

Verjaardag leerkrachten groepen 0-1-2
Op woensdag 8 mei vieren de juffen van de kleutergroepen gezamenlijk hun verjaardagen. De
kinderen mogen die dag verkleed naar school komen en hoeven geen eten of drinken mee te nemen.
We kijken uit naar een gezellig feest!

Sportdag groepen 3, 4 en 5
Onze sportdag zal gehouden worden op 15 mei a.s. op Sportpark Reeweg aan de Noordendijk.
Ouders die helpen bij de sportdag krijgen op 10 mei het draaiboek. Mochten er nog vragen zijn over
de spellen of het verloop van de dag dan kunt u op dinsdag 13 mei om 15.15 uur terecht bij juf Ute
op locatie 196.
Wilt u alstublieft zoveel mogelijk met de fiets komen? Als u met de auto komt, parkeer deze dan aan
de kant van het Reeland. Op deze manier kan een verkeerschaos voorkomen worden. Er mag niet
geparkeerd worden bij de nooduitgang van de sporthal!
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De kinderen melden zich om 08.45 uur bij hun eigen leerkracht, de begeleiders melden zich op
dezelfde tijd bij de leerkracht van hun eigen kind.
Deze dag zijn er 2 pauzes. U kunt uw kind voor één van deze pauzes wat te eten en te drinken
meegeven. Wilt u zorgen voor geschikte kleding? Als het regent, gaat de sportdag gewoon door
omdat we gebruik kunnen maken van de sporthal. Omstreeks 12.00 uur zal de sportdag afgelopen
zijn. Tussen 12.00 en 12.15 uur kunnen de kinderen weer worden opgehaald. We hopen op een
gezellige en sportieve dag!

Sportdag groepen 6, 7 en 8
Op woensdag 22 mei a.s. is de sportdag voor de groepen 6, 7 en 8. De sportactiviteiten zullen
plaatsvinden op Sportpark Reeweg aan de Noordendijk. Als het regent, gaat de sportdag gewoon
door, omdat we gebruik kunnen maken van de sporthal. We hebben mensen nodig die een groepje
kinderen willen begeleiden en mensen die bij de spellen staan en deze willen uitleggen en willen
begeleiden. Vindt u (of een opa/oma of een oudere broer/zus die écht geschikt is) het leuk om deze
dag van dichtbij mee te maken, geeft u zich dan op bij de leerkracht van uw kind. De sportdag duurt
van 08.45 tot 12.15 uur.

Verjaardag leerkrachten groepen 5 t/m 8
Net als voorgaande jaren vieren de meesters en juffen van de groepen 5 t/m 8 hun verjaardag
samen! ’s Morgens met een groot verjaardagsfeest in Het Palet en ‘s middags in de klas met de eigen
juf/meester. Meer informatie hierover zullen we in de volgende nieuwsbrief publiceren. Maar we
willen u graag nu al attent maken op de gewijzigde datum van dit feest. Anders dan in de
activiteitenkalender staat vermeld vieren we dit feest op DONDERDAG 23 MEI!!
Save the date, want u bent ’s morgens in Het Palet van harte welkom om dit feest mee te vieren!
Het zou helemaal mooi zijn als u ons van tevoren zou willen helpen met het versieren en achteraf
opruimen van de gymzalen in Het Palet. Bent u in de gelegenheid om ons daarbij te helpen, dan kunt
u zich melden bij de leerkracht van uw zoon of dochter.

Musical groepen 8
Het duurt nog even, maar toch vliegt de tijd en voor je het weet is het jaar voorbij! In de groepen 8 is
deze laatste periode altijd bijzonder, door de unieke dingen die de kinderen dan met elkaar beleven.
Een hoogtepunt is uiteraard de musical! Daar werken we maanden naartoe en het spelen van de
musical is een feest waar u natuurlijk bij móet zijn. De drie groepen spelen hun musical elk op een
aparte dag, zodat alle kinderen in de schijnwerpers kunnen staan. Hoewel verdere informatie nog
volgt, willen we u hierbij wel alvast de dagen doorgeven waarop de groepen spelen, zodat u daar
rekening mee kunt houden. Op maandag 8 juli is groep 8a aan de beurt, op dinsdag 9 juli groep 8b en
op woensdag 10 juli groep 8c.

Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad en oproep voor een nieuw MR-lid
Een aantal keer per jaar houden wij u in de nieuwsbrief op de hoogte van onderwerpen die
besproken zijn in de vergadering van de medezeggenschapsraad (MR). Graag delen we enkele zaken
die tijdens de laatste vergaderingen besproken zijn.
De Centrale Eindtoets zal dit schooljaar schriftelijk afgenomen worden. Op deze manier garandeert
de school voor alle kinderen een zo goed mogelijke afname.
We zijn als MR blij met de resultaten van de inspectie die zeer tevreden was over de kwaliteit van de
lessen. Een mooi compliment voor de leerkrachten en de organisatie van de school.
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Zoals reeds eerder vermeld in de nieuwsbrief van 22 februari jl. kunt u op de website van de school
de resultaten en analyse van de Oudervragenlijst lezen. Goed om hier bij te vermelden is dat de MR
intensief betrokken is bij de analyse en hoopt door deze analyse een positieve ouderbijdrage te
kunnen leveren om tot goede verbeteringen te komen.
In tijden dat het onderwijs sterk onder een vergrootglas ligt, we stakingen achter de rug hebben,
vinden we het als MR heel positief dat er op de Johan Friso geen leerlingen naar huis gestuurd zijn.
Dat er steeds weer mogelijkheden waren om ziekte op te vangen. Een groot dankjewel dan ook aan
alle leerkrachten die steeds weer hun flexibiliteit laten zien en dan toch maar weer een dagje extra
komen werken of op een ander moment dan dat normaal voor hen is. Als oudergeleding zijn we hier
erg blij mee!
De MR is nauw betrokken bij het maken van een nieuw schoolplan voor 2019-2023. We krijgen met
regelmaat de vraag hoe het zit met de veiligheid op school. In de MR is hier uitgebreid over
gesproken. Veiligheid heeft binnen de school de voortdurende aandacht. Personeel is allemaal
getraind om hiermee om te kunnen gaan, binnen de mogelijkheden die er zijn.
De laatste MR vergadering hebben we gesproken over de mogelijkheden die er zijn van de formatie
voor het nieuwe schooljaar.
MR iets voor jou? We zijn op zoek naar een nieuw lid!
In de MR nemen ouders en personeelsleden zitting en is de directeur adviserend lid. De
oudergeleding bestaat uit drie personen die voor drie jaar benoemd worden met de mogelijkheid tot
een verlenging voor nog een benoemingsperiode. Voor het komend schooljaar is er een vacature
ontstaan, omdat voorzitter Jolanda van den Aardwegh afscheid neemt. Monique Rieff neemt de rol
van voorzitter over en Jeroen Schot blijft lid en zal het aandeel in de GMR overnemen dat Monique
nu vervult.
Daarom zijn we op zoek naar een kandidaat MR-lid! Lijkt het je mooi en waardevol om mee te
denken over schoolse aangelegenheden meld je dan aan. Indien er zich meerdere kandidaten
aanmelden, zullen we een verkiezing houden. Wil je liever eerst nog meer informatie ontvangen,
mail dan naar jolandavandenaardwegh@outlook.com en er wordt contact met je opgenomen.
Aanmeldingen voor de vacature van MR-lid graag voor 8 mei via bovenstaand mailadres.
Voor verdere informatie over de MR verwijzen wij u naar de MR-pagina op de website van onze
school.

LunchLokaal
De afgelopen maanden is er een flink aantal nieuwe overblijfkrachten gestart, m.n. op locatie 196 bij
de groepen 1 t/m 4. Bijna alle overblijfkrachten die daar de overblijf doen, hebben zelf kinderen op
de Johan Frisoschool zitten.
Op locatie 821 stoppen 3 overblijfkrachten. Twee van hen hebben een periode ingevallen vanwege
het tekort aan overblijfkrachten op locatie 821. We zijn daarom per direct op zoek naar een nieuwe
overblijfkracht voor maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor de groepen 5 t/m 8 op locatie 821.
Zitten je kinderen op de Johan Frisoschool en vind je het leuk om 1 of 2 vaste dagen per week samen
met een collega kinderen te begeleiden bij het eten en spelen in hun middagpauze, meld je dan
alsjeblieft aan. Je eigen kinderen kunnen uiteraard kosteloos overblijven (ook op dagen waarop je de
overblijf niet doet). Per overblijfbeurt ontvang je een vrijwilligersvergoeding van € 12,50.
Het is de bedoeling dat je als overblijfkracht in de loop van het schooljaar een basiscursus TSO
(tussenschoolse opvang) volgt. Dit is 3 x 2 uur, naar keuze op dinsdagavond of woensdagochtend.
En er is 3 à 4x per schooljaar aansluitend aan de overblijf een teamvergadering.
Je kunt je aanmelden bij overblijfcoördinator Jacintha Tiel Groenestege, jacintha@lunchlokaal.nl of
via 06-34490760 op maandag, dinsdag en donderdag.
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Nieuws van de sportcommissie
Afgelopen woensdag waren de eerste wedstrijden van het voetbaltoernooi. Wat was het een
heerlijke middag: een goede sfeer en gezellige aanmoediging door ouders, klasgenoten en
leerkrachten. Komende woensdag 17 april is de tweede woensdag van het voetbaltoernooi en zal er
nog een aantal teams van de Johan Friso spelen. Ook deze teams wensen we een fijne en sportieve
middag toe! Mochten er teams van onze school doorgaan naar de finale, die zal worden gehouden
om woensdag 8 mei.
Op woensdag 22 mei is het veldkorfbaltoernooi. Zodra de informatie daarvan bij ons binnen is, zal
die op de website van de school worden geplaatst.
Op woensdag 19 juni wordt de laatste sport van dit schooljaar waaraan kan worden deelgenomen
georganiseerd, namelijk het beachvolleybal. De inschrijving daarvoor zal in een volgende nieuwsbrief
worden aangekondigd.

Fijne vakantie!
Donderdag 18 april a.s. begint voor alle kinderen om 13.00 uur de Paas-/Koningsdag-/Meivakantie.
We zien elkaar graag weer op maandag 6 mei 2019 om 08.30 uur op school terug. Fijne vakantie!

Belangrijke data
16 april t/m 18 april: Centrale Eindtoets groepen 8.
18 april: Paasviering en lunch op school (alle leerlingen om 13.00 uur vrij).
19 april t/m 05 mei: Paas-/Koningsdag/Meivakantie.
08 mei: Fietskeuring groepen 8.
08 mei: Verjaardag leerkrachten groepen 0/1/2.
10 mei: Nieuwsbrief 16 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
15 mei: Sportdag middenbouw.
22 mei: Sportdag bovenbouw.
24 mei: Nieuwsbrief 17 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
29 mei: Praktisch verkeersexamen groepen 8.
30 mei t/m 02 juni: Hemelvaartsvakantie.
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