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Vrijwillige ouderbijdrage 2020
Ook in 2020 zal de ouderraad weer extra activiteiten ondernemen en/of ondersteunen. Dit kunnen
wij alleen met behulp van uw vrijwillige financiële ouderbijdrage. Via Mijnschoolinfo ontvangt u
komende week de brief met betrekking tot de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage voor het
kalenderjaar 2020. Voor de kinderen uit de groepen 2 t/m 6 heeft deze brief ook betrekking op de
schoolreis. Mocht de betaling van de schoolreis een probleem zijn voor u, dan verwijzen wij u naar
https://www.leergelddrechtsteden.nl.
in Nieuwsbrief 13 zullen we het overzicht van de uitgaven die gedaan kunnen worden dankzij uw
vrijwillige financiële ouderbijdrage plaatsen. Voor vragen m.b.t. de vrijwillige ouderbijdrage kunt u
contact opnemen met de voorzitter van de ouderraad, Karina van Est, via or@johanfriso.nl.

Spaardoel 2020
Tijdens de Koningsspelen op vrijdag 17 april vindt de jaarlijkse sponsorloop plaats. Dit jaar rennen we
voor NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Met de hulp van donateurs en
vrijwilligers steunt deze stichting jaarlijks honderden projecten die deze kinderen en jong
volwassenen helpen om gewoon te spelen, leren, wonen en werken. Dit alles liefst samen met
leeftijdgenoten zonder beperking. Zie ook https://www.nsgk.nl. De NSGK krijgt geen geld van de
overheid. Zij kunnen dit werk doen door donateurs en vrijwilligers.
Een mooi spaardoel dus voor onze school! Spaart u mee? Uw kind krijgt op maandag 23 maart a.s.
een spaarkaart en uitleg over de spaardoelactie mee naar huis. In de klassen wordt uiteraard ook
uitleg gegeven. We wijzen u erop dat het niet de bedoeling is dat de kinderen langs de deuren gaan
om geld op te halen. In de familie- of kennissenkring is wel zo veilig. We hopen een mooi bedrag bij
elkaar te sparen.

Reminder: Sportdag/Koningsspelen/Spaardoel
In de vorige nieuwsbrief hebben we u informatie gegeven over Sportdag/Koningsspelen/Spaardoel.
We zijn blij u te kunnen melden dat deze dag steeds vastere vormen begint aan te nemen; we
hebben er nu al zin in! Over niet al te lange tijd zullen we de groepen gaan indelen... en de
begeleiders. We hebben gelukkig al mensen op ons ‘hulpouderlijstje’ staan, maar nog (lang) niet
voldoende. Daarom bij dezen een herhaalde oproep: wilt u helpen, geef u dan als hulpouder op bij
de leerkracht van uw kind! Het belooft een erg leuke, actieve en sportieve ochtend te worden (van
08.45 - 12.00 uur), dus komen helpen is alleen maar leuk! We zien uw aanmelding graag tegemoet.
Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 20 maart a.s.

Social media en sociale veiligheid
Steeds vaker zien we dat ouders/verzorgers foto’s en filmpjes maken bij activiteiten in en rondom de
school of op plaatsen waar klassen naartoe gaan. Veel van dit beeldmateriaal wordt verspreid via
social media. Niet alle ouders/verzorgers vinden het fijn dat beeldmateriaal van hun kind of henzelf
door andere ouders/verzorgers via social media op internet komt te staan of op andere wijze
verspreid wordt. Ook leerkrachten vinden het niet altijd fijn om gefotografeerd of gefilmd te worden
tijdens hun werk. Verspreid daarom alstublieft geen foto’s en filmpjes waar andere kinderen,
ouders/verzorgers of leerkrachten duidelijk op staan, tenzij u eerst om toestemming hebt gevraagd.
Dit geldt ook voor geluidsopnamen.
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Leerlingen mogen op school of op plaatsen waar klassen naartoe gaan geen mobiele telefoons,
tablets e.d. aan hebben staan. Foto’s, filmpjes en geluidsopnamen maken is op die plaatsen niet
toegestaan. Zo voorkomen we ongewenste verspreiding van dergelijk materiaal via social media of
op andere wijze door leerlingen. Alleen voor lesdoeleinden wordt in sommige gevallen een
uitzondering gemaakt.

Voorkeur groep nieuwe leerlingen
Starten in groep 1 op de basisschool als kleuter, of instromen op latere leeftijd in een van onze
hogere jaargroepen, is altijd een spannend moment voor kinderen en hun ouders/verzorgers.
Daarom besteden wij op onze school veel aandacht aan de kennismaking en introductie van nieuwe
leerlingen en hun ouders/verzorgers. De plaatsing in een groep is een zorgvuldig proces, waar we u
graag goed over willen informeren.
De groepsindeling wordt bij ons op school bepaald door de directie van onze school, in samenspraak
met de bouwcoördinatoren van de betreffende bouw en de intern begeleiders. Het indelen van
groepen vraagt om een zorgvuldige verdeling van leerlingen. We kijken daarbij o.a. naar de verdeling
jongens/meisjes, onderwijsbehoeften van individuele leerlingen en speciale zorgvragen van
leerlingen. Om teleurstellingen te voorkomen, zullen wij individuele voorkeuren van ouders voor de
plaatsing van hun kind in een bepaalde groep of bij een bepaalde leerkracht niet langer noteren bij
de inschrijving van een leerling. Door de toename van factoren waar we bij de groepsindeling
rekening mee houden, kunnen we deze voorkeuren niet langer meenemen in de samenstelling van
onze groepen.
Het is van belang dat u het inschrijfformulier zo volledig mogelijk invult. Bij het
kennismakingsgesprek en de rondleiding kunt u de eventuele aandachtspunten van uw kind
bespreken. Op deze manier realiseren we voor uw kind een plaatsing die tegemoet komt aan de
individuele belangen én aan de belangen van de rest van de groep.

LunchLokaal zoekt invallers voor de overblijf
De overblijf is op zoek naar nieuwe (inval)overblijfkrachten. Tijdens de overblijf begeleid je samen
met een collega de kinderen bij het eten en het buitenspelen. Je eigen kinderen kunnen kosteloos
overblijven. We zijn op zoek naar invallers voor alle groepen. Als je niet op een vaste dag maar wel
regelmatig kunt invallen dan kun je je ook aanmelden.
Per overblijfbeurt ontvang je een vrijwilligersvergoeding van € 12,50.
Aanmelden kan bij onze overblijfcoördinator Anna de Jong, anna@lunchlokaal.nl of 06-34490760.

Nieuws van de sportcommissie
De afgelopen weken lijkt het onophoudelijk te regenen. Gelukkig zijn de afgelopen sporttoernooien
overdekt geweest, zoals het volleybaltoernooi. Team Johan Friso 1, met daarin jongens en meisjes
uit de groepen 5 en 6, heeft dit toernooi glansrijk gewonnen. Gefeliciteerd allemaal, wat een knappe
prestatie! Afgelopen woensdag hebben twee teams uit de groepen 5/6 en 7/8 deelgenomen aan
de zwemsporten.
De komende twee weken staat het hockeytoernooi gepland. Veel plezier allemaal.
Op dit moment is de sportcommissie druk bezig met het formeren van de voetbalteams voor het
voetbaltoernooi in april; altijd leuk om te doen, maar een enorme klus! Meer informatie volgt zo
spoedig mogelijk op de website bij Sport.
Na de meivakantie staan het korfbaltoernooi en het beachvolleybaltoernooi nog op de kalender. De
inschrijving voor korfbal wordt maandag geopend. Wij hopen natuurlijk op veel aanmeldingen!
Sporten namens de Johan Friso school doe je natuurlijk in het enige, echte Johan Friso sporttenue.
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Als je nog geen tenue hebt, kan je op de volgende momenten langskomen bij meester Enrico in de
liftkamer op de benedenverdieping van locatie 821; daar kan je tegen een borg van € 25,- contant
een tenue in bruikleen krijgen. Ook als je te groot bent geworden voor het tenue wat je nu hebt, kan
je dat op deze momenten omruilen voor een grotere maat:
• woensdag 11 maart om 12.15 uur
• donderdag 12 maart om 15.15 uur
• vrijdag 13 maart om 15.15 uur

Belangrijke data
20 maart: Nieuwsbrief 13 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
27 maart: Onderwijsnieuwsbrief 2 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
02 april: Theoretisch verkeersexamen groepen 7.
03 april: Nieuwsbrief 14 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
09 april: Paasviering en lunch op school (alle leerlingen om 13.00 uur vrij).
10 t/m 13 april: Paasvakantie.
14, 15 en 16 april: Centrale Eindtoets groepen 8.
17 april: Koningsspelen/Sportdag/Spaardoelactie.
17 april: Nieuwsbrief 15 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
21 april: Studiemiddag team (alle leerlingen ’s middags vrij)
25 april t/m 10 mei: Koningsdag/Meivakantie.
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