Nieuwsbrief 18
7 juni 2019
Personeel
Aan het eind van dit schooljaar zullen we afscheid nemen van een aantal fijne collega's. Juf Eleonora
heeft een benoeming aanvaard in Bergen op Zoom. Het is fijn voor haar dat ze dan dichter bij huis
werkt. Juf Nelleke wil graag meer gaan werken. Helaas is dat bij ons op school komend schooljaar
niet mogelijk, daarom gaat zij na de zomervakantie aan het werk op basisschool 'Het Kristal'. Meester
Gerrit en meester Mitch gaan hun horizon verbreden op basisschool 'De Horizon'.
Wij gaan juf Eleonora, juf Nelleke, meester Gerrit en meester Mitch enorm missen op school. Ook
vanaf deze plaats bedanken we hen voor hun grote inzet voor het onderwijs op onze school en de
enorm prettige collegiale samenwerking.
We vinden het fijn dat we bij u aan kunnen geven dat we in de vacature van juf Eleonora juf Thirza
zullen benoemen. De vacature van juf Nelleke zal worden vervuld door meester Simo. Meester Simo
is 'Leerkracht in Opleiding'. Dit betekent dat hij tijdens zijn afrondende praktijk bij ons werkzaam zal
zijn in een van onze groepen. Onder medeverantwoordelijkheid van een collega zal meester Simo alle
taken en verantwoordelijkheden krijgen die behoren bij een groepsleerkracht. Beide collega's zijn al
bekend bij ons op school, dus we zien uit naar een voortzetting van onze prettige samenwerking.

Groepsindeling 2019-2020
We hopen u op donderdag 20 juni a.s. te kunnen informeren over de groepsindeling van komend
schooljaar. Dit bericht zal via Mijnschoolinfo worden verstuurd naar alle ouders.

Schoolmelk
In verband met de vrije dagen rondom Hemelvaart en Pinksteren is het voor Campina lastig om de
schoolmelk te leveren.
Er wordt daarom geen schoolmelk gedronken op donderdag 13, vrijdag 14 en maandag 17 juni. Op
deze dagen kunt u wellicht uw kind zelf wat te drinken meegeven.
Vanaf dinsdag 18 juni wordt er weer schoolmelk gedronken. Campina geeft dan dat de
schoolmelkdrinkers de pakjes melk die ze op 13, 14 en 17 juni niet hebben gekregen achteraf zullen
krijgen.

Inschrijven voor de 10-minutengesprekken via Mijnschoolinfo
Van maandag 17 t/m maandag 21 juni kunt u zich via Mijnschoolinfo inschrijven voor de 10minutengesprekken op 1 en 3 juli a.s.
Deze gesprekken zijn voor ouders/verzorgers van kinderen in sommige groepen facultatief, voor
ouders/verzorgers in andere groepen is het juist weer wenselijk dat zij zich wel inschrijven.
Mijnschoolinfo kan hier helaas geen onderscheid in maken. Alle ouders krijgen via Mijnschoolinfo
een uitnodiging om zich in te schrijven voor een 10-minutengesprek, maar inschrijven is niet voor alle
ouders/verzorgers nodig:
 Ouders/verzorgers van kinderen in groep 1 die nog geen 6 weken bij ons op school zitten,
worden persoonlijk door de leerkracht uitgenodigd voor een gesprek als hun kind ongeveer 6
weken bij ons op school is. Zij hoeven zich dus niet in te schrijven.
 De kinderen in de groepen 2 krijgen hun allereerste rapport, daarom is het belangrijk dat alle
ouders/verzorgers van kinderen in de groepen 2 zich inschrijven.
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Voor ouders/verzorgers van de overige kinderen in de groepen 1 (de kinderen die langer dan 6
weken bij ons op school zitten) en van de kinderen in de groepen 3 t/m 7 zijn deze 10minutengesprekken facultatief. Zij kunnen kiezen of ze zich inschrijven.
 Als u zich niet inschrijft voor een 10-minutengesprek, maar de leerkracht toch een gesprek met u
op prijs stelt, neemt de leerkracht zelf contact met u op.
U kiest zelf het tijdstip dat voor u prettig is. Heeft u meerdere kinderen op school, dan schrijft u per
kind in. Op 21 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.

Groepen 6, 7 en 8 naar ‘Sanne’s Synode’
Voor het oplossen van het grote politieke/religieuze conflict in 1618 tussen raadspensionaris Johan
van Oldenbarnevelt en stadhouder Maurits werd in Dordrecht een Nationale Synode georganiseerd.
Zeven maanden vergaderden politici, professoren en predikanten uit verschillende landen met elkaar
met als uitkomsten: de Dordtse Leerregels en een nieuwe vertaling van de Bijbel, de Statenvertaling.
Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de Synode van Dordrecht plaatsvond. Veel Dordtenaren, en veel
Nederlanders, hebben geen idee (meer) hoe ‘revolutionair’ de Synode van Dordrecht van 1618-1619
was en hoe groot de invloed is op onze cultuur en natuurlijk op het protestantisme. Ook onze
kinderen niet.
Daarom gaan de leerlingen van onze groepen 6, 7 en 8 binnenkort naar het Onderwijsmuseum voor
het educatieve programma ‘Sanne’s Synode’. In een animatiefilm wordt Sanne meegenomen door
Sijmen (het jongetje in het beroemde kunstwerk van Pouwel Weyts) naar Dordrecht in de tijd van de
Synode. In deze film komen verschillende thema’s aan bod waar de kinderen mee aan de slag gaan.
Data, tijden e.d. over het bezoek van de groep van uw kind aan ‘Sanne’s Synode’ krijgt u van de
leerkracht (of die heeft u al gekregen).

Zomerfeest kleuters
Vrijdag 21 juni is het zomerfeest voor de kleuters. Alle kleuters mogen verkleed als een
sprookjesfiguur naar school komen. Het feest start om 09.00 uur op het schoolplein met een
toneelstuk en zal om 12.30 uur afgelopen zijn (let op de gewijzigde tijden).
Voor het feest zoeken we ouders die pannenkoeken willen bakken voor ons. Op het prikbord bij de
klassen komt een intekenlijst te hangen. Wij zorgen voor de pannenkoekenmix.

Zomerschool Dordrecht 2019
Voor veel kinderen is 6 weken zomervakantie best lang. Het blijkt dat bij veel kinderen de opgedane
kennis en routine van school tijdens de vakantie deels wegzakt. Om dat te voorkomen, kunnen
leerlingen van de huidige groepen 3 t/m 7 ook dit jaar weer meedoen aan de succesvolle
Zomerschool Dordrecht. U kunt uw kind aanmelden tot 22 juni a.s. Meer informatie leest u in de
nieuwsbrief van de Zomerschool.

LunchLokaal zoekt overblijfkrachten
De zomervakantie komt eraan en op dat moment stopt een aantal overblijfkrachten i.v.m. andere
werkzaamheden. We zijn daarom op zoek naar nieuwe, enthousiaste overblijfkrachten die zelf
kinderen op de Johan Frisoschool hebben zitten. We zoeken:
 1 overblijfkracht voor de groepen 1 t/m 4 op locatie 196 op maandag, dinsdag en donderdag
 1 of 2 overblijfkrachten voor de groepen 8 op locatie 821 op maandag en dinsdag
 1 overblijfkracht voor de groepen 5 op locatie 821 op donderdag
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 1 overblijfkracht voor de groepen 6 op locatie 821 op donderdag
Als je voor de zomervakantie al een paar keer meeloopt, ben je ingewerkt als het nieuwe schooljaar
start.
De overblijfkrachten zijn van 11.45 tot 13.05 uur op school. Ze zetten thee en delen dit en
water/siroop uit aan de kinderen. Ze zorgen met een collega dat alle kinderen rustig kunnen eten en
daarna fijn kunnen spelen. De kleuters worden opgehaald en teruggebracht naar hun klas. Naast het
begeleiden van het eten, drinken en spelen controleren de overblijfkrachten of alle aangemelde
kinderen bij de overblijf aanwezig zijn. En ze ruimen na afloop van de overblijf op.
Per overblijfbeurt ontvang je een vrijwilligersvergoeding van € 12,50.
Als je belangstelling hebt om 1 of 2 dagen ons team aan te vullen, kun je je aanmelden bij de
overblijfcoördinator van LunchLokaal Jacintha Tiel Groenestege, jacintha@lunchlokaal.nl of via 0634490760 op maandag, dinsdag en donderdag.

Peuterspeelzaal Pluk komt op locatie 196
Na de zomervakantie komen er nieuwe ‘bewoners’ op locatie 196. Peuterspeelzaal Pluk en de Johan
Frisoschool gaan intensief met elkaar samenwerken en de peuterspeelzaal krijgt daarom een eigen
lokaal op locatie 196. Binnenkort wordt het lokaal beneden aan de pleinkant ingericht voor de komst
van de peuters en er wordt een afgeschermde speelplaats op het schoolplein van de Bever en onze
school gerealiseerd. Vanaf deze plaats heten we de leidsters, de peuters en hun ouders/verzorgers
van Pluk van harte welkom. We kijken uit naar een fijne samenwerking.

Nieuws van de sportcommissie
Hoewel op de Johan Frisoschool de Olympische gedachte ‘meedoen is belangrijker dan winnen’ hoog
in het vaandel staat, zijn we met z'n allen natuurlijk wel supertrots als er naast sportief spel ook
gewonnen wordt!
Vorige week woensdag 29 mei speelde een team van groep 3/4 en een team van groep 7/8 in de
finale van het schoolkorfbaltoernooi. Onze schoolverlaters hebben daar gewonnen en zijn dus
officieel kampioenen van Dordrecht! Bij deze schoolsport zijn er geen regiofinales of landelijke
finales. Dit was dus het hoogst haalbare! Van harte gefeliciteerd jongens en meisjes!
Afgelopen woensdag 5 juni was een spannende dag: het jongensvoetbalteam van groep 8 nam deel
aan de Districtsfinale Zuid I in Tilburg! Het rijtje van wedstrijden die ze gespeeld hebben (en
gewonnen) is indrukwekkend: ze waren eerste tijdens de kwalificaties, in de finale werden ze
kampioen van Dordrecht, ze werden eerste in de regiofinale... en in de Districtsfinale veroverden ze
een prachtige derde plaats! Helaas dus nét geen landelijke finale, maar we zijn erg trots op deze
kanjers!
Na al deze successen is er nog één schoolsport in dit schooljaar: beachvolleybal op woensdag 12 juni
a.s. De informatie over dit toernooi is op onze website www.johanfriso.nl te vinden.
Sportieve groet,
sportcommissie Johan Friso

Belangrijke data
08 t/m 12 juni: Pinkstervakantie.
17 t/m 21 juni: Inschrijven voor de 10-minutengesprekken via Mijnschoolinfo.
18 juni: Verjaardag leerkrachten groepen 4.
21 juni: Nieuwsbrief 19 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
21 juni: Zomerfeest groepen 1/2 (groepen 3 en 4 zijn vrij; groepen 8 ’s middag vrij).
26 juni: Studiedag team (alle leerlingen zijn vrij).
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28 juni: Rapporten groepen 3 t/m 7 gaan mee naar huis.
01 en 03 juli: 10-minutengesprekken groepen 1 t/m 7.
05 juli: Nieuwsbrief 20 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
05 juli: Plakboeken groepen 1/2 en rapporten groepen 2 gaan mee naar huis.
08 juli: Musical groep 8A.
09 juli: Musical groep 8B.
10 juli: Musical groep 8C.
10 juli: Schoonmaakavond groepen 1/2.
12 juli: Kindernieuwsbrief staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
15 juli: Afscheidsavond groepen 8 van 19.30 uur-22.00 uur in het Insulacollege aan de Koningstraat
(groepen 8 zijn ’s middags vrij).
17 juli: Laatste schooldag groepen 8.
18 juli: Laatste schooldag groepen 1 t/m 7.
19 juli t/m 01 september: Zomervakantie.

4/4

