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Nieuwsbrief 6 
20 november 2020 
 
Vol verwachting klopt ons hart ………. 
Het sinterklaasfeest komt steeds dichterbij. Op woensdag 25 november zetten de kinderen hun 
schoen in de klas. Wilt u uw kind op die dag een schoen of pantoffel meegeven naar school? 
Op 26 november starten we de schooldag dus gezellig met elkaar zoekend naar cadeautjes. 
Vrijdag 4 december zullen we het echte sinterklaasfeest gaan vieren op school. Vanwege de 
richtlijnen van het RIVM zal dit anders gaan dan in vorige jaren. De kinderen komen ’s morgens 
gewoon naar school en worden zoals altijd ontvangen door de groepsleerkracht. In de loop van de 
ochtend zullen we op het schoolplein met alle kinderen Sinterklaas feestelijk ontvangen.   
Op onze website zullen we een reportage plaatsen van alle feestelijkheden.  
 
Coronamaatregelen 
De afgelopen twee weken hebben we als school nagenoeg alle oudergesprekken digitaal of 
telefonisch gevoerd, in verband met de aangescherpte maatregelen. Vanaf aanstaande maandag zijn 
oudergesprekken op school in uitzonderlijke gevallen weer toegestaan. Alleen op afspraak met een 
medewerker van de school, is een persoonlijk gesprek weer mogelijk. We blijven het strikte 
deurbeleid handhaven. Dit betekent dat u zich voor het binnengaan van de school, altijd meldt bij 
een van onze secretaresses juf Maureen of juf Annelies. Zij zullen ‘vergeten spullen’ afleveren in de 
klas en indien nodig uw kind uit de klas halen voor bijvoorbeeld tandarts- of doktersbezoek. 
 
Sociale veiligheid 
Op onze school hechten we veel waarde aan sociale veiligheid. Het is voor kinderen, ouders en 
medewerkers van onze school van groot belang dat er een veilige sfeer is op school, waardoor 
iedereen met een veilig gevoel naar school kan komen. Vorige maand hebben we op onze school de 
'sociale veiligheidslijst' afgenomen bij onze leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Dit is een vragenlijst 
die kinderen individueel, digitaal invullen. Kinderen geven antwoord op vragen die te maken hebben 
met hun gevoel van veiligheid op school. Er zijn bijvoorbeeld vragen over of kinderen zelf weleens 
gepest worden en of er op school goed wordt omgegaan met pestgedrag. 
We zijn blij met het positieve resultaat van deze vragenlijst. Onze leerlingen geven zichzelf, andere 
kinderen en de school een buitengewoon hoge waardering. 
We blijven doorlopend alert op signalen van onveiligheid, pesten en/of discriminatie. Het voorkomen 
van pesten, buitensluiten en/of discriminatie is een belangrijke taak van ons allemaal; als school, 
maar zeker ook als ouder, speelt u hierin een belangrijke rol. 
Daarom willen we u graag vragen om met ons alert te zijn en in gesprek te blijven met uw kind om 
pestgedrag en/of discriminatie te voorkomen.  
 
Leerlingenraad 
Afgelopen dinsdag hebben we weer een vergadering van onze Leerlingenraad gehad. Aan de grote 
tafel in de personeelskamer zaten we met 16 kinderen uit de groepen 5 t/m 8 en juf José. Onder het 
genot van een glas limonade hebben we weer allerlei zaken besproken met elkaar. Een belangrijk 
onderwerp was de vraag welke ideeën de kinderen hebben om zelf activiteiten te organiseren in de 
school. De Leerlingenraad vindt het bijvoorbeeld een goed idee als kinderen meehelpen om het 
schoolplein schoon te houden. Ook willen kinderen graag helpen bij het begeleiden van het 
‘Kabouterpad’ bij de kleuters en zelfs het geven van dansles aan de kinderen van groep 3 zien de 
kinderen van groep 6 helemaal zitten. De komende tijd gaan we alle voorstellen van de 



 

 

                                                                                                                                                             2 / 2 

 

Leerlingenraad bespreken en gaan we kijken welke plannen we kunnen gaan oppakken dit jaar. Ook 
wordt de komende tijd uitgezocht of speciale rekken voor het parkeren van stepjes een mogelijkheid 
is. Veel kinderen komen met de step naar school, dus een speciaal rek hiervoor zou erg fijn zijn. Onze 
volgende Leerlingenraad is op 9 februari a.s.  
 
Kerstviering 
Vanwege Corona moeten we ons kerstfeest dit jaar anders organiseren. In onze jaarkalender staat 
dat wij het kerstfeest vieren op donderdagavond 17 december. Zoals u begrijpt kunnen we dit jaar 
helaas geen ouders ontvangen bij het kerstfeest van de kleuters.  
Traditiegetrouw vieren we het kerstfeest voor alle groepen ’s avonds. Na afloop worden dan bijna 
alle kinderen door één van de ouders opgehaald. Ook dat is dit jaar ingewikkeld, omdat 1,5 meter 
afstand houden dan heel lastig wordt.  
Daarom gaan we het Kerstfeest dit jaar in alle groepen (zonder ouders) vieren op vrijdagmorgen 18 
december. Alle kinderen komen op vrijdag 18 december gewoon om 8.30 uur naar school. Natuurlijk 
mogen de kinderen hun mooiste kleding aan doen. We vieren dan in de klas het Kerstfeest. De 
kinderen krijgen van de ouderraad een klein presentje en fruit. Alle kinderen nemen deze ochtend 
ook gewoon hun eigen eten en drinken mee. Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij. We gaan er met 
elkaar weer een fijn Kerstfeest van maken. 
 
Nieuws van de sportcommissie 
Het blijven rare tijden. Zo kregen we van DordtSport groen licht om de inschrijvingen 
voor basketbal en tafeltennis in gang te zetten en de (her)inschrijving voor schaken, maar n.a.v. de 
persconferentie werd toch besloten om schaken te cancelen. Misschien wordt er voor de schakers 
nog een online-competitie opgezet, maar dat is nog niet zeker. De inschrijvingen voor basketbal en 
tafeltennis zijn inmiddels gesloten. Of deze schoolsporttoernooien door kunnen gaan, dat is nog even 
de vraag. We houden jullie via de nieuwsbrief op de hoogte, deze komt om de twee weken uit. Op de 
website worden ook tussendoor regelmatig updates van de sportcommissie geplaatst, dus daar vindt 
u in elk geval altijd de laatste informatie. 
 
Lunchlokaal zoekt nieuwe overblijfkrachten voor de Johan Frisoschool 
De overblijf van de Johan Frisoschool is voor de onderbouw 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. 
We zijn ook op zoek naar invallers voor alle groepen. Als je niet een vaste dag kunt, maar wel 
regelmatig kunt invallen, dan is je hulp ook zeer welkom. Een jonger broertje of zusje mag 
meegenomen worden naar de overblijf.  
Voor iedere gedraaide overblijf beurt ontvang je een vrijwilligersvergoeding van € 12,50. 
Aanmelden kan bij onze overblijfcoördinator, Anna de Jong: anna@lunchlokaal.nl of 06-34490760. 
 
Belangrijke data: 
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: Kerstviering in de klas. 
18 december-03 januari: Kerstvakantie vanaf 12.00 uur (alle leerlingen ’s middags vrij). 


