Nieuwsbrief 8
20 december 2019
Kerstgroet
Ik wens je
Voorspoed
Warmte
Voorspoed op al je wegen,
de wind in je rug.
De warmte van de zon op je gezicht en milde regen.
Moge God je bewaren in de palmen van zijn handen,
totdat we elkaar weer tegenkomen.
(Ierse reiszegen, auteur onbekend)
Wij wensen u, samen met uw kind(eren) en naasten, een gezegend kerstfeest en een gezond en
vreugdevol 2020.
Team cbs Johan Friso

Kerstvieringen
We kijken terug op mooie kerstvieringen. In de kleutergroepen met ouders/verzorgers erbij, in de
hogere groepen als groep bij elkaar. Kaarsjes, muziek, kerstliedjes, een kerstspel, een mooi
kerstverhaal en een kerstcadeautje maakten de kerstvieringen tot een mooie herinnering.
Op het schoolplein van locatie 821 waren veel ouders/verzorgers aanwezig tijdens de
kerstontmoeting die georganiseerd was door de ouderraad. We zijn blij met zo’n ouderraad!
Als afsluiting van de kerstvieringen hebben we genoten van een muzikaal optreden van 3 leerlingen
uit groep 8 en vervolgens van de kerstliederen die de leerlingen van de groepen 8 zongen.
Wat fijn om dit zo met elkaar te beleven!

Gebouwen in sintsfeer en kerstsfeer
Alle ouders die mee hebben geholpen om de school te versieren met Sinterklaas en kerst: heel
hartelijk dank! Onze gebouwen waren prachtig versierd.

Wijzigingen juffen, meesters en werkdagen
Vanwege het vertrek van juf Atie zijn er na de kerstvakantie in een aantal groepen veranderingen.
We zij heel blij dat we de formatieve ruimte die juf Atie achterlaat, intern hebben kunnen oplossen.
De wijzigingen zijn:
• Groep 4 juf Atie/meester Johan
Meester Johan gaat samenwerken met juf Thirza. Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag is
meester Johan de groepsleerkracht van deze groep, op dinsdag juf Thirza.
• Groep 6 juf Thirza/juf Anky
Juf Anky zal op maandag en vrijdag deze groep lesgeven. Op dit moment is dat maandag en
dinsdag. Juf Thirza zal op dinsdag, woensdag en donderdag de groepsleerkracht zijn van deze
groep.
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•

Groep 7 juf Marit/juf Thirza
Juf Thirza stopt met lesgeven in deze groep, omdat zij les gaat geven in groep 4. Meester Enrico
zal haar taak gaan overnemen op maandag. Op dinsdag t/m vrijdag blijft juf Marit de
groepsleerkracht van deze groep.

Een nieuw jasje
Op de Johan Frisoschool vinden we communicatie met ouders/verzorgers belangrijk. We hebben
voor die communicatie de beschikking over diverse ‘kanalen’. We spreken met elkaar op school, we
gebruiken de telefoon, we mailen en appen over
dagelijkse dingen. Via Mijnschoolinfo kunt u
meegenieten van de dingen die in de groep(en)
van uw kind(eren) gebeuren en krijgt u
belangrijke informatie gemaild.
Via het Ouderportaal van ParnasSys kunt u de
vorderingen van uw kind(eren) bekijken.
De ontwikkeling van uw kind(eren) wordt besproken tijdens de startgesprekken, de 10minutengesprekken en de schoolkeuzegesprekken.
Veel informatie over onze school is te vinden in onze schoolgids en op onze website.
Soms is zo’n ‘kanaal’ aan een nieuw jasje toe. In
januari zullen alle websites van Scholen van Oranje en
dus ook onze website in een nieuw jasje verschijnen. U
vindt onze website onder de vertrouwde naam
www.johanfriso.nl.
Een nieuw jasje betekent dat de inhoud van de
website herzien is, het is een ‘frisse start’. De
bestaande inhoud van de huidige website verdwijnt
voor het grootste deel.
De overgang naar de nieuwe website kan betekenen
dat de website enige dagen niet bereikbaar is. Het
nieuwe jasje hangt waarschijnlijk in de eerste week na
de kerstvakantie aan de kapstok.

Activiteitenkalender aangepast
De activiteitenkalender op onze website is aangepast:
• de open ochtend is verplaatst van vrijdag 31 januari naar vrijdag 24 januari 2020
• voor de groepen 8 is er voor de Centrale Eindtoets een extra dag: dinsdag 14 april 2020
• voor de groepen 8 is de datum van het praktisch verkeersexamen bekend: vrijdag 22 mei 2020.

Lancering Dordtpas
Op 1 januari 2020 heeft Dordrecht een Dordtpas. Met deze pas kan iedereen gratis of met korting
genieten van activiteiten in en rondom Dordrecht. Om te vieren dat de Dordtpas er is, wordt er op
woensdagmiddag 8 januari 2020 vanaf 13.30 uur een event voor u en uw kind(eren) georganiseerd
bij Kinepolis in Dordrecht. Alle informatie leest u hier.

Kerstversiering opruimen: wie kan helpen?
Na de kerstvakantie wordt op beide locaties de kerstversiering eraf gehaald en opgeruimd.
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Heeft u tijd om ons op maandagochtend 6 januari om 08.30 uur helpen? We beginnen in de
personeelskamers op locatie 196 en 821 met koffie of thee en gaan dan aan de slag. Wilt u ons
komen helpen?

Schriften kijken
Maandag 6 januari a.s. is er na schooltijd gelegenheid voor de ouders/verzorgers van kinderen in de
groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

Excursie naar het onderwijsmuseum voor de groepen 1-2
In kader van cultuureducatie brengen de kleuters een bezoek aan het Onderwijsmuseum. Er is
busvervoer geregeld. We zoeken nog 3 ouders per groep die mee kunnen gaan om te begeleiden. U
kunt zich opgegeven bij de leerkracht van uw kind.
Op maandag 13 januari:
• groep 1-2e: vertrektijd bus 08.55 u, om 10.45 u weer terug op school
• groep 1-2b: vertrektijd bus 10.10 u, om 12.05 u weer terug op school
Op dinsdag 14 januari:
• groep 1-2 c: vertrektijd bus 08.55 u, om 10.45 u weer terug op school
• groep 1-2 d: vertrektijd bus 10.10 u, om 12.05 u weer terug op school

Leerlingvolgsysteem
Wij volgen onze leerlingen d.m.v. toetsen en observaties. In de groepen 1 en 2 gebruiken we
daarvoor het observatiesysteem van Onderbouwd. In de groepen 3 t/m 8 zullen vanaf 13 januari de
toetsen van Cito weer afgenomen worden. Voor de groepen 3 is dat voor spelling en rekenen. Voor
de groepen 4 t/m 8 is dat voor spelling, rekenen en begrijpend lezen. U kunt in het ParnasSys
Ouderportaal de scores zijn van uw kind(eren) bekijken. Mocht u vragen hebben n.a.v. de scores, dan
kunt u deze tijdens de 10-minutengesprekken bespreken met de leerkracht(en) van uw kind(eren).

Nieuws van de sportcommissie
Het jaar 2019 is bijna voorbij, wat gaat de tijd toch snel. Dat betekent voor de sportcommissie dat de
eerste helft van het sportjaar erop zit. We kijken terug op een succesvolle periode waarin veel
enthousiaste leerlingen hebben deelgenomen aan de diverse sporten. Zo was de Johan Frisoschool
de afgelopen weken goed vertegenwoordigd bij het freerunnen en schaken.
De oliebollen kunnen er alweer in de kerstvakantie af gesport worden; op 3 januari 2020 vindt
namelijk het tafeltennistoernooi plaats en het basketbaltoernooi is op 15 januari 2020. In
februari mogen de leerlingen ontdekken hoe hoog ze kunnen klimmen op de klimmuur en mag er op
het volleybalveld worden gestreden om de winst en de eer. De inschrijvingen voor deze sporten zijn
inmiddels gesloten.
Let op: na de kerstvakantie kan er worden ingeschreven voor het zwemmen en het hockeytoernooi.
Meer informatie over deze sporten ontvangen de leerlingen na de kerstvakantie.
Omdat we overgaan naar een nieuwe website die in deze periode ‘live gaat’ zou het kunnen dat we
even ‘uit de lucht’ zijn en dat de kinderen iets korter de tijd hebben om in te schrijven. Hiervan
houden we u tegen die tijd zeker op de hoogte.
Dan rest ons niets anders dan iedereen hele fijne feestdagen toe te wensen; geniet van de vrije tijd,
het lekkere eten, maar vooral de tijd met elkaar. En uiteraard sluiten we af door iedereen een
sportief 2020 toe te wensen.
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Belangrijke data
21 december 2019 t/m 05 januari 2020: Kerstvakantie.
17 januari: Nieuwsbrief 9 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
24 januari: Open Ochtend van 09.00 uur-11.00 uur op locatie 196.
27 januari: Inschrijven voor schoolkeuzegesprekken/10-minutengesprekken via Mijnschoolinfo.
31 januari: Nieuwsbrief 10 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
06 februari: Studiemiddag team (alle leerlingen ’s middags vrij).
07 februari: Rapporten groepen 4 t/m 8 gaan mee.
10, 11 en 13 februari: Schoolkeuzegesprekken groepen 8.
11 en 13 februari: 10-minutengesprekken groepen 1 t/m 7.
14 februari: Nieuwsbrief 11 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
14 februari: Rapporten groepen 3 en plakboeken groepen 1/2 gaan mee.
19 februari: Verjaardag leerkrachten groepen 3.

4/4

