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Nieuwsbrief 12 

5 maart 2021 

 

Corona 

Via onze Parro app bent u gisteren geïnformeerd over de quarantaine van onze groepen 4a en 8b. 

Ook de kinderen die maandag en dinsdag op de overblijf zijn geweest van de groepen 3 en 4, zijn in 

quarantaine geplaatst. Voor alle betrokken kinderen, collega's, vrijwilligers van Lunchlokaal en de 

ouders een vervelende situatie. Via de berichtgeving in Parro worden de ouders van de betrokken 

groepen op de hoogte gehouden van het thuisonderwijs en de verdere praktische gang van zaken.  

 

Kinderen met klachten blijven thuis 

We willen u nogmaals wijzen op de regel dat kinderen met een (neus)verkoudheid of andere 

ziekteklachten niet naar school mogen komen. U begrijpt dat we alle eventuele risico's van 

besmettingen en uitbraken zo goed mogelijk willen voorkomen. 

 

Noodopvang 

Het is van groot belang dat alle kinderen die gebruik moeten maken van de noodopvang tussen de 

middag zich iedere week opnieuw vooraf aanmelden bij jvanheusden@johanfriso.nl en 

anna@lunchlokaal.nl. Op deze manier hebben wij een goed overzicht van de kinderen die toegang 

hebben tot noodopvang en kunnen we onze lijsten dagelijks bijwerken. In geval van een eventuele 

corona besmetting hebben we dan direct in beeld welke kinderen betrokken zijn. We willen u 

nogmaals dringend vragen om uw medewerking hierin. 

 

Lunchlokaal zoekt overblijfkrachten voor de Johan Frisoschool 

De overblijf van de Johan Frisoschool is op zoek naar nieuwe overblijfkrachten. Heb je tijd om één of 

twee vaste dagen per week samen met een andere overblijfkracht de kinderen te begeleiden bij het 

eten en spelen in hun middagpauze, dan horen wij dat graag! Je eigen kinderen kunnen uiteraard 

kosteloos overblijven. 

Een jonger broertje of zusje mag meegenomen worden naar de overblijf.  

Voor iedere gedraaide overblijfbeurt ontvang je een vrijwilligersvergoeding van € 12,50.  

Aanmelden kan bij onze overblijfcoördinator, Anna de Jong: anna@lunchlokaal.nl of 06-34490760. 

 

Belangrijke data: 

18 maart: Studiemiddag team (alle leerlingen ’s middags vrij). 

19 maart: Nieuwsbrief 13 staat op de website en wordt verspreid via Parro. 

26 maart: Onderwijsnieuwsbrief 2 staat op de website en wordt verspreid via Parro. 

29 maart: Theoretische verkeersexamen groep 7 en 8. 

01 april: Nieuwsbrief 14 staat op de website en wordt verspreid via Parro. 

01 april: Paasviering (alle leerlingen om 13.00 uur vrij). 

02 april t/m 5 april: Goede vrijdag/Paasvakantie. 

16 april: Nieuwsbrief 15 staat op de website en wordt verspreid via Parro. 

27 april: Koningsdag (iedereen vrij). 

30 april: Nieuwsbrief 16 staat op de website en wordt verspreid via Parro. 
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Vrijwillige ouderbijdrage 2021 

Ook in 2021 zal de ouderraad weer extra activiteiten ondernemen en/of ondersteunen. Dit kunnen 

wij alleen met behulp van uw vrijwillige financiële bijdrage. Via Parro ontvangt u binnenkort de brief 

met betrekking tot de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage voor het kalenderjaar 2021. Voor de 

kinderen uit de groepen 2 t/m 6 heeft deze brief ook betrekking op de schoolreis. Het overzicht van 

de uitgaven die gedaan kunnen worden dankzij uw vrijwillige financiële bijdrage vindt u in 

onderstaand exploitatieoverzicht 2020. Mocht de betaling van de schoolreis een probleem zijn voor 

u, dan verwijzen wij u naar www.leergelddrechtsteden.nl of www.dordtpas.nl. 

 

 

 

 
 

 


