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Corona: Ouders in school

We proberen ook als school de overdracht van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Dit doen
we o.a. door in- en rondom de school 1,5 meter afstand tot anderen te houden en alle hygiënemaatregelen in acht te nemen. Inmiddels maken we als team gebruik van twee verschillende
personeelskamers en ook vergaderingen en nascholingen doen we digitaal of in heel kleine groepjes
met voldoende afstand.
De komende twee weken willen we het aantal ouders binnen de school nog verder beperken. Dit
betekent dat gesprekken met leerkrachten zoveel mogelijk telefonisch of digitaal plaats moeten
vinden. We hopen dat over twee weken de situatie in de regio Dordrecht is verbeterd, waardoor we
noodzakelijke oudergesprekken weer persoonlijk kunnen voeren. Ook ouders die betrokken zijn bij
luizencontrole vragen we om de luizencontrole uit te stellen. Mocht er sprake zijn van een
vermoeden van hoofdluis in een groep, dan zal de leerkracht contact opnemen met de
controleouders hoofdluis, zodat er een controlemoment kan worden afgesproken.
Vrijwillige ouders die betrokken zijn bij de diensten van het lunchlokaal blijven wel welkom binnen de
school. Ook zij hanteren de afspraak dat we 1,5 m afstand houden. Leerkrachten zijn per mail of
telefonisch (na schooltijd) bereikbaar. Praktische vragen of zaken kunt u ook stellen of afgeven aan
Maureen of Annelies, onze secretaresses.

Taartdozen versieren

Ieder jaar worden mantelzorgers door de Gemeente Dordrecht in het zonnetje gezet. Dit jaar heeft
de gemeente Dordrecht een feestelijke ‘Corona-bestendige’ verrassing bedacht. Alle mantelzorgers
in Dordrecht (die zich daarvoor via MEE hebben opgegeven), krijgen een taartdoos met een heerlijke
verrassing. Hoe leuk is het dat al onze leerlingen met elkaar 600 taartdozen hebben versierd. Alex
Verburg, eigenaar van restaurant Post en vader van oud-leerlingen van de cbs Johan Friso, gaat deze
dozen voorzien van een lekkere inhoud, namelijk een ‘high tea’.
Alex Verburg vroeg onze leerlingen om de taartdozen vrolijk en creatief te versieren. Dat is
supergoed gelukt!
Natuurlijk hebben we met de kinderen ook gesproken over mantelzorgers. ‘Wie zijn dat en wat doen
deze mensen allemaal?’ Wist u trouwens dat een aantal leerlingen bij ons op school ook
‘mantelzorgtaken’ heeft? Bijvoorbeeld omdat kinderen een zieke vader of moeder hebben, of omdat
ze een broer of zus hebben die gehandicapt is en heel veel extra zorg nodig heeft...Het was goed om
daar met de kinderen eens over door te praten.
De taartdozen-actie is in ieder geval geslaagd en de kinderen hebben met heel veel plezier gewerkt
aan deze grote klus. Voor alle kinderen van de Friso een groot ‘dankjewel‘ namens alle mantelzorgers
in Dordrecht.

De groepen 7 doen mee aan MediaMasters

Tijdens de week van de Mediawijsheid (5 t/m 13 november) zullen onze groepen 7 meedoen aan de
landelijke wedstrijd van MediaMasters. Hierbij worden leerlingen vijf speldagen lang uitgedaagd om
de hoofdrolspelers in de interactieve, digitale game te helpen. Hiervoor kunnen zij in de klas en thuis
ThemaMissies volbrengen. Dat zijn vragen en opdrachten over mediawijsheid. Spelenderwijs maken
leerlingen kennis met de kansen en de gevaren van media. We gaan aan de slag met onderwerpen
als WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws. De klas die de meeste punten (‘bits’) scoort,
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mag zich de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ noemen, en wint mooie prijzen. Voor meer
informatie kunt u kijken op de website van MediaMasters: www.mediamasters.nl.
Vol verwachting klopt ons hart ……….
De aankomst van de stoomboot uit Spanje is op 14 november…. maar of dat allemaal door gaat ?
Kan Sinterklaas nu wel komen in deze tijd? In welke haven zal de stoomboot aanmeren?
We worden meegenomen in het verhaal door het Sinterklaasjournaal dat wij volgen met de klas.
Het Sinterklaasjournaal start op 9 november en wordt op maandag t/m zaterdag om 18.00 uur
uitgezonden bij de NTR op Zapp. Op zondag is daar ook het weekoverzicht te zien. Via
www.sinterklaasjournaal.nl kun je de afleveringen terugkijken.
De Sinterklaasintocht is op zaterdag 14 november om 12.00 uur te zien op de tv.
Natuurlijk hebben wij als sint-commissie contact gehad met Spanje om vast data af te spreken met
de “regelpiet” zodat u die in uw agenda kan zetten:
Vrijdag 13 november: De kinderen van groep 5 t/m 8 trekken deze dag lootjes voor 5 december. In
een begeleidende brief, die de kinderen die dag meekrijgen, staat precies de bedoeling van deze
activiteit.
Woensdag 25 november: Alle kinderen mogen hun schoen of pantoffel zetten op school.
Vrijdag 4 december: Sinterklaasfeest op school. U begrijpt dat een intocht, in bijzijn van ouders, dit
jaar helaas niet mogelijk is. Maar natuurlijk gaan we er voor de kinderen en voor Sinterklaas en zijn
Pieten een heel feestelijke ochtend van maken op school. Hoe we dat gaan doen; dat leest u in onze
komende nieuwsbrief.
Alle kinderen zijn op vrijdag 4 december om 12.00 uur vrij. Wij hopen op een gezellig
Sinterklaasfeest!
Namens de Sintcommissie.

Vakantierooster 2020-2021:
Herfstvakantie

za. 17 oktober 2020 t/m zo. 25 oktober 2020

Kerstvakantie

za. 19 december 2020 t/m zo. 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie

za. 20 februari 2021 t/m zo. 28 februari 2021

Paasvakantie

vr. 02 april 2021 t/m ma. 05 april 2021

Koningsdag

di. 27 april 2021

Meivakantie

za. 1 mei 2021 t/m zo. 16 mei 2021

Pinksteren

za. 22 mei 2021 t/m ma. 24 mei 2021

Zomervakantie

za. 17 juli 2021 t/m zo. 29 augustus 2021
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Vakantierooster 2021-2022:
Herfstvakantie

za. 16 oktober 2021 t/m zo. 24 oktober 2021

Kerstvakantie

za. 25 december 2021 t/m zo. 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie

za. 20 februari 2022 t/m zo. 28 februari 2022

Paasvakantie

vr. 15 april 2022 t/m ma. 18 april 2022

Meivakantie

za. 23 april 2022 t/m zo. 8 mei 2022

Hemelvaart

do.26 mei t/m zo. 29 mei

Pinksteren

za. 4 juni 2022 t/m ma. 6 juni 2022

Zomervakantie

za. 9 juli 2022 t/m zo. 21 augustus 2022

Kiss and Ride

Wij vragen u zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school te komen. Als u toch met de auto komt,
kunt u het best parkeren in een van de parkeervakken verderop. Dit voorkomt veel drukte voor de
school.
Voor onze school ligt een ‘Kiss and Ride strook’. Deze mag rond schooltijden gebruikt worden om je
kind af te zetten bij school. Het is de bedoeling dat je zelf niet uitstapt en dat je kind na het afzetten,
zelfstandig naar school loopt. Als ouder rijd je dus, na een ‘kus en een aai over de bol’, direct weer
verder. Eén van deze plaatsen is bestemd voor bestuurders met een handicap. Er wordt door
handhaving actief toegezien op het verkeers- en parkeergedrag rondom de school. Ongeoorloofd
parkeren op de invalidenparkeerplaats levert een boete op van bijna 400 euro(!)

Belangrijke data:

10 november: Studiemiddag team (alle leerlingen ’s middags vrij).
13 november: Onderwijsnieuwsbrief 1 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
20 november: Nieuwsbrief 6 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
20 november: Plakboeken groepen 1/2 mee naar huis.
04 december: Nieuwsbrief 7 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
04 december: Sinterklaasviering (alle leerlingen ’s middags vrij).
18 december: Nieuwsbrief 8 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
18 december-03 januari: Kerstvakantie vanaf 12.00 uur (alle leerlingen ’s middags vrij).
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