Nieuwsbrief 2
20 september 2019
Vertrek directeur-bestuurder de heer Gert Will
Na ruim 7 jaar bij de Scholen van Oranje gewerkt te hebben, neemt onze directeur-bestuurder, de
heer Gert Will, binnenkort afscheid. Meer informatie leest u in de bijgevoegde brief.

Aanpassing activiteitenkalender
Zoals u van ons gewend bent, melden we het als de activiteitenkalender op onze website is
aangepast. In versie 2 vindt u de volgende wijzigingen:
• De schoolfotograaf maakt de broertjes/zusjesfoto’s op woensdag 2 oktober a.s. op locatie 821.
• De ouderavond van 11 juni 2020 is toegevoegd. Het thema van die avond is ‘buitenspelen’.
Hanneke Poot zal deze avond komen vertellen waarom buitenspelen zo belangrijk is voor de
algehele ontwikkeling van kinderen. Van harte aanbevolen!
• De datum van de afscheidsavond van onze groepen 8 is verplaatst van maandag 13 juli 2020 naar
woensdag 15 juli 2020.
Op dit moment is er nog geen datum voor de sportdag(en) bekend. Dit hangt samen met de
beschikbaarheid van de sportaccommodatie.

Schoolplan en jaarplan
De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan het opstellen van het schoolplan 2019-2023 en het jaarplan
voor dit cursusjaar. Voor het schoolplan was de instemming van de MR nodig en deze hebben zij voor
de zomervakantie gegeven. Het schoolplan is te vinden op onze website. Het jaarplan voor dit
schooljaar is ook met de MR gedeeld en ligt ter inzage bij de directie.

Lerarentekort
Zoals u ongetwijfeld weet, hebben we in het basisonderwijs te maken met een groot lerarentekort.
We zijn blij dat we op onze school de formatie goed hebben kunnen regelen. In geval van ziekte van
een leerkracht is het vinden van een invaller wel een uitdaging. We zullen per situatie een zo
optimaal mogelijke oplossing proberen te vinden.
Mocht u in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid en lijkt het u leuk om bij ons in te vallen, dan
stellen we het zeer op prijs als u contact opneemt met onze directeur José van Heusden,
jvanheusden@johanfriso.nl.

AVG aanpassen privacy voorkeuren
Wij willen u eraan herinneren dat u als ouders/verzorgers in het kader van de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming) altijd uw keuzes betreffende het maken van foto’s en het
opslaan van gegevens betreffende uw kind(eren) kunt laten aanpassen. U kunt hiervoor terecht bij
Maureen op locatie 196.

Met de fiets? Dan lopen op het plein!
In verband met de veiligheid van iedereen die onze schoolpleinen betreedt: het is niet toegestaan
om daar te fietsen. Dit geldt voor volwassenen en kinderen. Op locatie 196 geldt dit ook voor het pad
naast het gebouw en voor het pad naast het kunstgrasveld.
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Week tegen het pesten
Komende week, van maandag 23 t/m vrijdag 27 september, is de ‘Week tegen pesten 2019’. Het
thema is: ‘Wees een held, met elkaar!’ Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep is een
held, zowel leraren als leerlingen. Er zal in deze week in alle groepen op gepaste wijze aandacht
worden besteed aan dit thema. Daarnaast heeft elke school een anti-pestcoördinator. Zoals ook al in
de Kindernieuwsbrief van afgelopen schooljaar heeft gestaan is dat voor onze school meester Enrico
Vastenhout. Hij zal in alle klassen langsgaan om daar iets over te vertellen.

Schoolreis groepen 3 t/m 7
Donderdag 26 september gaan we op schoolreis. En dat is al snel, het aftellen kan gaan beginnen! De
groepen 3 en 4 gaan naar het Plaswijckpark en de groepen 5, 6 en 7 naar Drievliet.
Vandaag hebben alle leerlingen een brief meegekregen met de laatste informatie. Ouders die
meegaan als begeleider hebben via hun kind een informatiepakketje over de schoolreis ontvangen.
Willen ouders die verwachten dat hun kind wagenziek is, dit melden aan de leerkracht van hun kind?
Wij willen u erop wijzen dat het gebruik van een mobieltje door kinderen niet is toegestaan, dit i.v.m.
de privacy. De leerkrachten hebben allemaal een mobieltje voor nood. Ook maken zij foto’s die
naderhand op Mijnschoolinfo geplaatst worden.
Ter herinnering: de groepen 1, 2 en 8 zijn op deze dag gewoon op school.

Foto's maken tijdens uitstapjes
Tijdens uitstapjes zoals bijvoorbeeld de schoolreis, bezoek aan Weizigt of een museum mogen er
door ouders die meegaan geen foto's worden gemaakt van leerlingen van onze school. De schoolreis
vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de school. School moet zich strikt aan de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming) houden. Groepsleerkrachten mogen wel foto's
maken. Deze foto's worden onder verantwoordelijkheid van school gemaakt volgens de regels van de
uitvoering van de AVG en verspreid via Mijnschoolinfo.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt weer foto’s maken van uw kind(eren). Hij komt op woensdag 2 oktober op
locatie 196 en op donderdag 3 oktober op locatie 821.
De broertjes/zusjesfoto’s worden gemaakt op woensdag 2 oktober op locatie 821 vanaf 12.30 uur. U
kunt vanaf maandag 23 september t/m woensdag 2 oktober 09.00 uur persoonlijk intekenen bij
Maureen op locatie 196. Het is helaas niet mogelijk dit digitaal of telefonisch te doen.
Indien u gelijk om 12.30 uur aan de beurt bent voor de broertjes/zusjesfoto, wilt u dan buiten
wachten tot 12.25 uur en dan pas naar binnen gaan?
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.

Kinderboekenweek
In de Kinderboekenweek van 2 t/m 12 oktober a.s. staan voertuigen centraal. Het thema is dit jaar
‘Reis mee’. Reis mee met een fietstaxi, een huifkar of een onderzeeboot. Ontdek de ruimte met een
raket, beleef avonturen op een cruiseschip, verken een land met een camper, of zeil de wereld rond
met een catamaran. Tijdens de Kinderboekenweek 2019 kan iedereen met een voertuig op stap.
Allemaal instappen!
Dankzij een grote bijdrage van de Ouderraad hebben we veel nieuwe boeken kunnen aanschaffen.
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Feestelijke opening op locatie 196
Woensdag 2 oktober a.s. om 08.35 uur wordt de Kinderboekenweek op locatie 196 feestelijk
geopend.
Boekenmarkt op locatie 821
Woensdag 2 oktober a.s. mogen de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 op locatie 821 van 12.00-13.00
uur hun eigen boeken verkopen op een heuse boekenmarkt! Dit zal zijn tegen kleine prijsjes zoals op
de kleedjesmarkten op bijvoorbeeld Koningsdag. Op deze dag mogen de kinderen boeken
meenemen die ze willen verkopen en natuurlijk een kleedje. Bij droog weer houden we de
boekenmarkt op het schoolplein van locatie 821, bij slecht weer zoeken de kinderen een plaatsje
ergens in het gebouw. Waarschijnlijk vinden de kinderen het ook leuk om zelf even rond te lopen en
te zoeken naar boeken die ze leuk vinden. U kunt hen dus wat (klein)geld meegeven, of uiteraard zelf
even langs komen. Ook de kinderen die zelf geen boeken verkopen en de jongere kinderen van
locatie 196 zijn van harte uitgenodigd om op zoek te gaan naar interessante boeken of gewoon de
sfeer van de boekenmarkt te proeven. Lezen is belangrijk, maar vooral erg leuk!
Afsluiting Kinderboekenweek
De afsluiting zal op vrijdag 11 oktober zijn. Oudere kinderen lezen dan voor aan de jongere kinderen.
We kijken uit naar een inspirerende Kinderboekenweek.

Groots kinderfeest in speeltuin Stadspolders
Spelen, knutselen, bewegen, voorlezen…
Woensdag 9 oktober van 13.00 - 16.00 u is er in speeltuin
Stadspolders een groots kinderfeest. Deze middag is speciaal
voor ouders/opvoeders en kinderen uit Dordrecht.
Er is van alles te doen zoals schminken, makedo (bouwen
met kindergereedschap en karton), knutselen, theeleuten,
gezonde smoothies maken, er is een springkussen en er
staan informatiekramen. De bibliotheek is aanwezig met informatie en voorlezen, ook hebben zij
voor kinderen vanaf ongeveer zeven jaar minirobotjes bij zich waarmee ze op onderzoek kunnen.
Uiteraard kan er gespeeld worden in de speeltuin. Ook kun je je vragen stellen over opvoeden of
voeding. Kortom, leuk voor kinderen én ouders.
Deze middag wordt georganiseerd door Moeders Informeren Moeders (Careyn), Home-Start
(Humanitas), Speelotheek Pip & Zo en Buurtgezinnen in samenwerking met bibliotheek AanZet en
speeltuin Stadspolders. De entree is gratis. Het adres van de speeltuin is Meranti 50.

LunchLokaal zoekt overblijfkrachten
Voor de overblijf zijn we dringend op zoek naar nieuwe overblijfkrachten, zowel voor locatie 821 als
voor locatie196. Zitten je kinderen op de Johan Frisoschool en zou je één of twee vaste dagen per
week samen met een collega kinderen willen 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. Aanmelden kan bij overblijfcoördinator Anna de Jong,
anna@lunchlokaal.nl of via 06-34490760.

Nieuws van de sportcommissie - hoe worden de schoolsporten eigenlijk georganiseerd?
De coördinatie van de schoolsportevenementen ligt bij Sportbedrijf Dordrecht. De interne
organisatie van de Johan Frisoschool is in handen van de sportcommissie: Moniek Boeije, Mirjam de
Wit, Leeroy Tims, Cris de Jongh en meester Enrico Vastenhout.
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Verschillende sportverenigingen helpen mee in de organisatie en stellen hun accommodatie en
materialen ter beschikking. Een groot deel van de organisatie ligt bij vrijwilligers; het kan daarom
gebeuren dat de informatie pas kort voor het toernooi bij ons terecht komt. Wij doen onze uiterste
best om alles zo snel mogelijk op een rij te zetten en via de website te communiceren. Houd daarom
het sportgedeelte op onze website goed in de gaten.
Door middel van schoolsportevenementen wil Sportbedrijf Dordrecht de jeugd binnen het
basisonderwijs in Dordrecht op een leuke manier kennis laten maken met verschillende sporten.
Belangrijke thema’s zijn ‘Sportiviteit & Respect’ en ‘Fairplay’. Kinderen, maar óók leerkrachten,
ouders en begeleiders moeten kunnen genieten van en een positieve bijdrage leveren aan een
prettige, sportieve sfeer.
Afgelopen jaren hebben veel kinderen met plezier meegedaan aan allerlei verschillende sporten.
Hierbij konden we ook weer rekenen op enthousiaste ouders die een team konden begeleiden en
ook komend schooljaar zullen we regelmatig begeleiders nodig hebben!
Om alles goed te laten verlopen en teleurstellingen bij kinderen en ouders te voorkomen, willen we
de volgende punten onder jullie aandacht brengen:
• Het is belangrijk dat kinderen op tijd worden ingeschreven. In het schema onder het kopje ‘sport’
(via ‘informatie’ aan de linkerkant) staat ook nu weer de uiterlijke inschrijfdatum vermeld.
• Opgeven is meedoen. Het team rekent op je komst!
• Heel soms wordt een kleine financiële bijdrage gevraagd voor een sport. Mocht dit een probleem
zijn, dan kunt u contact opnemen met meester Enrico, evastenhout@johanfriso.nl.
• Zonder begeleiding kan een team niet deelnemen. Het is heel fijn als u een keer een team kunt
begeleiden. Dat mag samen met andere ouders, u hoeft dit dus niet alleen te doen en u hoeft
ook niet alle regels van een sport te weten. De begeleider is het aanspreekpunt voor het team en
is er verantwoordelijk voor dat het team tijdig bij de wedstrijden aanwezig is.
• Sporten met je vrienden/vriendinnen van school is erg leuk. Een verzoekje om bij iemand in het
team geplaatst te worden kan aan de sportcommissie gemaild worden; we proberen er dan
rekening mee te houden, maar garantie geven kunnen we niet. Het indienen van een geheel zelf
samengesteld team is niet mogelijk. Ons uitgangspunt is, dat kinderen uit dezelfde klas zoveel
mogelijk bij elkaar worden ingedeeld. Voor sommige sporten geldt een maximaal aantal kinderen
in een team. Voor sommige sporten moeten de teams gemixt zijn, dus jongens en meisjes. Het is
voor ons iedere keer weer en puzzel om alles rond te krijgen. Achteraf wijzigingen in een team
aanbrengen is vaak ingewikkeld, tijdrovend en zorgt vaak voor teleurstellingen. Mochten er
dingen zijn die belangrijk zijn om over uw kind te weten, dan verzoeken wij u dat tijdig bij ons
bekend te maken. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met die informatie om.
• Voor de meeste sporten is een sporttenue van de Johan Frisoschool verplicht. Dit tenue is, tegen
betaling van € 25,- borg, verkrijgbaar op school. Het blijft in uw bezit tot uw kind van onze school
af gaat. Als het tenue er dan nog goed uitziet en u levert het in, dan krijgt u de borg weer terug.
Wanneer de afhaalmomenten zijn, kunt u in de nieuwsbrieven lezen.
• Als u uw kind heeft ingeschreven voor zaalkorfbal (groep 3/4) of handbal, dan kunt u een tenue
ophalen (tegen directe, contante betaling van de borg) bij meester Enrico, in de liftkamer op de
benedenverdieping van onze locatie aan de Chico Mendesring 821 op:
o woensdag 25 september om 12.15 uur
o donderdag 3 oktober om 15.15 uur
o maandag 7 oktober om 12.00 uur
Voor judo en de ijssporten is geen tenue nodig.
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Belangrijke data
26 september: Schoolreis groepen 3 t/m 7 (groepen 1, 2 en 8 naar school).
30 september en 2 oktober: Startgesprekken groepen 1 t/m 8.
02 oktober: Schoolfotograaf op locatie 196; ’s middags broertjes/zusjesfoto’s op locatie 821.
02 oktober: Start Kinderboekenweek.
03 oktober: Schoolfotograaf op locatie 821.
04 oktober: Nieuwsbrief 3 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
07 oktober: Studiemiddag team (alle leerlingen ‘s middags vrij).
11 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek.
18 oktober: Nieuwsbrief 4 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
19 t/m 27 oktober: Herfstvakantie.
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