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Zwangerschapsverlof juf Hilde
Juf Hilde verwacht in april a.s. haar eerste kindje. Afhankelijk van het verdere verloop van de
zwangerschap, zal zij op maandag 16 maart a.s. met zwangerschapsverlof gaan. We zijn heel blij dat
meester Jordy Valkestijn en juf Monique de vervanging van juf Hilde op zich zullen nemen.

Inschrijven nieuwe leerlingen
Op vrijdag 24 januari a.s. hebben we onze jaarlijkse Open Dag. Ouders/verzorgers van jongste
kleuters die hun kind bij ons op school willen inschrijven, zijn die ochtend van 09.00 uur tot 11.00 uur
van harte welkom om een kijkje te komen nemen op locatie 196. Ouders/verzorgers van kinderen die
al een broertje of zusje bij ons op school hebben, vragen we vriendelijk om de inschrijving zo snel
mogelijk in orde te maken. Hierdoor kunnen we op tijd rekening houden met het aantal leerlingen in
de kleutergroepen.

Nationale voorleesdagen 22 januari t/m 1 februari 2020
Op woensdag 22 januari beginnen de Nationale Voorleesdagen. Onze school doet natuurlijk mee! De
oudere kinderen gaan die morgen voorlezen aan de jongere kinderen. En in alle groepen wordt
tijdens deze periode extra aandacht besteed aan voorlezen.
Een comité van Nederlandse jeugdbibliothecarissen koos uit het prentenboek Moppereend als
Prentenboek van het Jaar 2020. Speciaal voor De Nationale Voorleesdagen komt het Prentenboek
van het Jaar uit in een mini-editie voor €5,25.
Naast Moppereend hebben zij nog negen andere prentenboeken gekozen, die met elkaar de
Prentenboek Top Tien vormen:
1. Spelen tot het donker wordt (Querido) - Hans Hagen, Marit Törnqvist en Monique Hagen
2. Moppereend (Lemniscaat) - Joyce Dunbar en Petr Horáček, vertaald door Jesse Goossens
3. De hapgrage krokodil (Vries-Brouwers) - Jonnie Wild en Brita Granström, vertaald door Ineke Ris
4. Deze ridder zegt NEE (Gottmer) - Lucy Rowland en Kate Hindley, vertaald door Bette Westera
5. Een schildpad was zijn schildje kwijt (Gottmer) - Marjet Huiberts en Carmen Saldaña
6. Van 1 tot 10 (Gottmer) - Mies van Hout
7. Zó moe en toch klaarwakker (Hoogland & Van Klaveren) - Susanne Strasser, vertaald door Berd
Ruttenberg
8. De boer en de dierenarts (De Eenhoorn) - Pim Lammers en Milja Praagman
9. De grote vijf (Clavis) - Bella Makatinien en Judi Abbot
10. Otto groot, Otto klein (Lannoo) - Tom Schamp.

Staking
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari a.s. zal de school gesloten zijn i.v.m. een landelijke
onderwijsstaking. U bent daarover deze week geïnformeerd via Mijnschoolinfo.
In verband met deze staking zal Nieuwsbrief 10 verschijnen op maandag 3 februari a.s.

Inschrijven voor de 10-minutengesprekken en de schoolkeuzegesprekken
Op 11 en 13 februari a.s. vinden de 10-minutengesprekken plaats en op 10, 11 en 14 februari a.s. de
schoolkeuzegesprekken. Inschrijven hiervoor kan van 27 januari t/m 3 februari via Mijnschoolinfo. De
10-minutengesprekken worden gevoerd met de ouders/verzorgers van kinderen in groep 1 t/m 7. De
schoolkeuzegesprekken in groep 8 worden gevoerd met het kind zelf en zijn/haar ouders/verzorgers.
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Ouders/verzorgers van kinderen die net op onze school zijn gestart, worden als hun kind ongeveer 6
weken op school zit door de leerkrachten persoonlijk (niet via Mijnschoolinfo) uitgenodigd voor een
gesprek.
Op 27 januari ontvangt u via Mijnschoolinfo een bericht dat de intekenlijst klaar staat. U heeft dan
t/m 3 februari de tijd om u in te schrijven. U kiest zelf het tijdstip dat voor u prettig is. Heeft u
meerdere kinderen op school, dan schrijft u per kind in. Op 3 februari sluit de mogelijkheid om u in te
schrijven en maakt de leerkracht van uw kind(eren) de planning af.

Activiteitenkalender/Jaarkalender aangepast-rectificatie
In Nieuwsbrief 8 stond de datum van het praktisch verkeersexamen van de groepen 8 niet goed
vermeld. Dit moet zijn: vrijdag 29 mei 2020. In de activiteitenkalender staat de datum goed vermeld.

Fietsverlichting
Mogen we uw aandacht vragen voor het belang van goede verlichting op de fiets? Deze week zijn we
gebeld door bezorgde buurtbewoners, omdat een aantal leerlingen van onze school (en hun
ouders/verzorgers) geen goede fietsverlichting gebruiken. Hierdoor zijn er in de afgelopen weken
een aantal bijna-ongelukken geweest op de oversteekplaatsen en rotondes rondom de school.

Gebruik schoolplein locatie 821 na schooltijd
Op locatie 821 hebben we een groot schoolplein, waar kinderen in de pauze en na schooltijd graag
spelen. Voetballen, schommelen, duikelen aan het rek of klimmen: er is van alles te beleven. Ook ‘s
middags, na schooltijd, mogen kinderen gebruik maken van ons plein. Dit is dan wel onder de
verantwoordelijkheid van ouders. Als de laatste juf of meester de school verlaat, gaan de hekken op
slot. Het schoolplein is dan afgesloten en dat betekent dat toegang tot het plein niet is toegestaan.
Dit om vandalisme en vervelende incidenten rondom onze school te voorkomen. We willen u vragen
om, samen met ons, alert te zijn op het naleven van deze afspraak.

Open Dag ToBe - 0 t/m 20 jaar
Op zondag 19 januari 2020 is er van 11.00 - 14.00 uur een Open Dag bij Tobe in het Energiehuis,
Noordendijk 148, Dordrecht.
Ontdek welke cursus jij gaat doen bij ToBe in 2020! Tijdens de Open Dag is in elk lokaal van het
Energiehuis iets bijzonders te zien en te doen. Workshops zingen, dansen, acteren, media, muziek
maken of met je handen werken. Het programma van de Open Dag is gratis en speciaal voor
kinderen en jongeren van 0 t/m 20 jaar.
Meer info Open Dag is te vinden op de website: https://www.tobe.nl/agenda/open-dag-tobe/.
Op 19 januari is er ook Concert voor Ukkepuk (0-5 jaar) van 10.00 tot 11.00 uur. Kaarten (€5/€3) voor
dit concert zijn te koop via https://www.tobe.nl/agenda/concert-voor-ukkepuk-2/.

Nieuws van de sportcommissie
Allereerst wenst de sportcommissie iedereen een gezond en bovenal sportief 2020 toe!
We zijn dit jaar goed begonnen met een tafeltennistoernooi in de kerstvakantie en afgelopen week
hebben maar liefst 7 teams van de Johan Frisoschool deelgenomen aan het basketbaltoernooi.
En de sporttoernooien volgen elkaar snel op, want op 29 januari is er de clinic van de klimsport.
De inschrijving hiervoor is al enige tijd gesloten; op onze vernieuwde website staat alle nodige
informatie. Ook staat hier een link naar een instructiefilmpje m.b.t. de veiligheid; we raden u aan dit
met uw kind van tevoren te bekijken.
Op 12 (groep 7/8) en 19 (groep 5/6) februari vindt het volleybaltoernooi plaats. De teamindelingen

2/3

hiervoor staan al op de website en de verdere informatie over het wedstrijdschema e.d. wordt
geplaatst zodra wij deze hebben ontvangen van Dordtsport.
In maart kunnen de kinderen meedoen met zwemsporten en het hockeytoernooi. De inschrijvingen
hiervoor zijn inmiddels gesloten en binnenkort zullen de teamindelingen worden gemaakt.
Het eerstvolgende toernooi waarvoor kan worden ingeschreven is het voetbaltoernooi. Houd
daarvoor de nieuwe website en de informatiebrieven in de gaten.
Overigens staat op onze website ook informatie over het lenen van de schooltenues en de fairplaygedachte.
We wensen iedereen veel plezier met de komende toernooien.

Belangrijke data
24 januari: Open Ochtend van 09.00 uur-11.00 uur op locatie 196.
27 januari: Inschrijven voor schoolkeuzegesprekken/10-minutengesprekken via Mijnschoolinfo.
30 en 31 januari: School voor onderwijs gesloten vanwege de landelijke staking.
03 februari: 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.
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