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Nieuwsbrief 6 
22 november 2019 
 

Aandacht voor milieu en gezondheid 
In het kader van het milieu proberen we op school zo min mogelijk afval te hebben. Het is daarom 
fijn als uw kind i.p.v. een pakje drinken een beker/bidon/fles met drinken meeneemt.  
In verband met de gezondheid van de kinderen is groente en/of fruit een goed alternatief voor een 
verpakt koekje. We stellen het erg op prijs als u ons hierbij helpt. 
 

Sinterklaas 
Op beide locaties is inmiddels goed te zien dat Sinterklaas in het land is. Wat zijn de gebouwen leuk 
‘aangekleed’! Dank aan de ouderraad en de ouders die meehielpen! 
Op donderdag 28 november mogen alle kinderen hun schoen of pantoffel zetten in de klas.  
Daarna is het nog éven wachten tot het 5 december is en we op school het sinterklaasfeest vieren. 
Vorig jaar vonden Sinterklaas en de pieten het zo gezellig dat zij door de kinderen van De Bever én de 
Johan Frisoschool werden toegezongen bij aankomst bij de scholen dat Sinterklaas nu speciaal 
gevraagd heeft of dat dit jaar weer mogelijk is. En dat gaan we natuurlijk met elkaar doen! 
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 van de Johan Frisoschool en De Bever gaan Sinterklaas 
opwachten bij de kiss-and-ride-strook voor De Bever.  
Ouders/verzorgers kunnen natuurlijk ook de aankomst meemaken! Dat kan aan de overkant van de 
weg zodat u alles ook goed kunt zien. 
Op 5 december kunt u niet parkeren op de kiss-and-ride-strook. Informatie vindt u in de flyer. 
Alle kinderen zijn die dag vanaf twaalf uur vrij. Wij hopen op een gezellig Sinterklaasfeest! 
 

Nieuws van de sportcommissie  
Sporten, dat is superfijn.  
Leuk dat er zoveel sporten zijn,  
waar we als school aan deel kunnen nemen,  
met veel plezier en zonder problemen.  
 
Afgelopen week waren er moeilijke zaken, 
want hoe kan je nou winnen met het schaken? 
Oppassen dat je je niet laat verslaan; 
alle Friso-schakers hebben goed hun best gedaan! 
 
We worden ook dit jaar weer met freerunnen verwend,  
Dordtsport heeft hiervoor vier woensdagen gepland!  
De Friso-inschrijvingen zijn goedgekeurd:  
álle Friso-kinderen zijn op 11 december aan de beurt!  
Tijden, locatie en nog veel meer, mijn vrinden 
zijn op de website van de Friso te vinden. 
 
Dan kun je met veel bombarie,  
basketballen op 15 januari!  
Inschrijven hiervoor, ik noem het nog een keer,  
en ook voor tafeltennis kan niet meer.  
 

https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2435/File/NB06_Flyer_Sinterklaas.pdf
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Tafeltennis is net als basketbal in het nieuwe jaar, 
de balletjes en tafels staan op 3 januari klaar. 
 
Met basketbal zijn we helaas nog niet klaar, 
want de begeleiding is nog niet helemaal voor elkaar! 
We hebben nog niet alle teams ingeschreven, 
omdat aanmeldingen voor begeleiding uit zijn gebleven. 
De teams waar het om gaat hebben we een mailtje gestuurd 
en we hopen dat het niet lang duurt 
voor zich voldoende begeleiders hebben aangemeld, 
anders zal helaas moeten worden verteld, 
dat deze teams op 15 januari thuis moeten blijven, 
zonder begeleiders kunnen we ze namelijk niet inschrijven. 
Maar beste ouders, tot zover zult u het toch niet laten gaan? 
Dus stuur een mailtje en meld u aan! 
 
Maar eerst allemaal gezellig het Sinterklaasfeest vieren 
en met de surprises en cadeautjes anderen plezieren.  
Dan nog 2 weken voor de vakantie 
en dat dat fijne dagen worden, is bijna een garantie.  
En dan... de kerstvakantie, dus twee weken lekker vrij 
en zeg nou eens heel eerlijk, daarvan wordt iedereen toch blij? 
 
En dan in het nieuwe jaar kunnen jullie weer lekker sporten gaan 
want je ziet in de kalender nog heel veel sporten staan!! 
 
De sportende dicht-piet en de dichtende sport-piet 

 
Belangrijke data 
05 december: Sinterklaasfeest (alle leerlingen ’s middags vrij). 
06 december: Nieuwsbrief 7 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo. 
18 december:  

• Kerstfeest groep 1 t/m 4 (196) in de klas van 18.45 uur-19.30 uur. 

• Kerstfeest groep 5 t/m 8 (821) in de klas van 18.30 uur-19.45 uur. 

• Kerstontmoeting voor ouders tijdens de viering op het plein van 821. 
20 december: Nieuwsbrief 8 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo. 
20 december: 12.00 uur begin vakantie groep 1 t/m 4;  

            15.15 uur begin vakantie groep 5 t/m 8. 
21 december 2019 t/m 05 januari 2020: Kerstvakantie. 


