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Kerstgroet

In deze weken van Advent kijken we, ondanks deze tijd van ‘Lockdown’, uit naar het feest van de
geboorte van Jezus. We zijn op weg naar het Kerstfeest. Dinsdag hebben we het Kerstfeest met alle
kinderen in de klas gevierd. Dat was in alle groepen een bijzonder moment. Ineens werden we
geconfronteerd met de naderende schoolsluiting vanwege Corona.
We zijn heel blij dat we toch onze kerstviering met de kinderen hebben beleefd. Er werd gezongen,
het verhaal van de geboorte van Jezus werd uitgespeeld, of verteld en er was in een aantal groepen
een muzikale bijdrage van leerlingen.
Als school kijken we terug op een heel bijzonder jaar. In heel veel opzichten moesten we nieuwe
wegen en manieren zoeken om alles wat zo vanzelf lijkt, andere vormen te geven. Ons onderwijs
moest en moet ineens op afstand, gesprekken met u als ouders digitaal, er waren feestelijke
momenten en momenten waarop je een arm om een schouder zou willen leggen. Het was goed en
steunend om samen met u als ouder(s) te ervaren dat we met elkaar veel kunnen dragen. In deze
periode van Advent, dragen we als school het kerstproject van 'Kerk in Actie' een warm hart toe. Stef
Bos heeft voor deze gelegenheid een lied geschreven. Dit willen we graag met u delen.
Download het lied ‘Geef licht’ via www.kerkinactie.nl/geeflicht
“En Hij geeft licht
Geeft licht
Voor een uitweg uit het donker
Voor wat er vaak niet is
Dus geef licht
Geef licht
Geef alles wat je hebt Geef de liefde een gezicht.”
(Bron: ‘Geef Licht’, lied van Stef Bos)
We wensen u samen met uw kind(eren) en naasten een gezegend Kerstfeest.
Team CBS Johan Friso
Schoolsluiting
In de afgelopen week heeft u een uitgebreide informatiebrief ontvangen over de schoolsluiting
vanwege het Coronavirus. Uiterlijk vrijdagmiddag 18 december ontvangt u via de leerkracht van uw
kind een ‘groepsbrief’, waarin alle punten die relevant zijn voor het onderwijs besproken worden.

Bericht vanuit de Medezeggenschapsraad

Als MR geleding willen we u graag nog informeren over de resultaten van de gehouden enquête van
juni 2020. Deze enquête ging over de periode thuisonderwijs en de aangepaste lesperiode van maart
tot de zomer van 2020. De verslaglegging van deze enquête heeft enige vertraging opgeleverd, maar
we zijn blij dat we u nu zo aan het begin van de tweede Lockdown alsnog kunnen informeren.
Als oudergeleding van de MR willen we de ouders die gereageerd hebben op de enquête van juni/juli
2020 hartelijk bedanken. We hebben 33 reacties gehad, dat is ongeveer van 20% van de gezinnen
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van de school. Het doel van de enquête was het horen van de ervaringen van ouders, zodat de school
dit kan meenemen bij voorbereiding voor eventuele herhaling van lesuitval/thuisonderwijs.
We hebben op basis van de resultaten een korte samenvatting gemaakt en uitgebreider gedeeld
tijdens de MR-vergadering. Ook hebben we een paar concrete aanbevelingen gedaan om als school
voorbereid te zijn op mogelijk nieuwe periode van lesuitval/thuisonderwijs.

Conclusies en aanbevelingen

Doordat de reacties divers waren, over verschillende klassen gingen en de respons op de enquête
niet heel hoog was, is het moeilijk om conclusies te verbinden aan de genoemde punten. We zijn blij
met de grote hoeveelheid complimenten die de leerkrachten en de school hebben gekregen. Ook
hebben we als oudergeleding van de MR 4 aanbevelingen gedaan om in eventueel toekomstige
situaties goed voorbereid te zijn en de kwaliteit van onderwijs te versterken.
1. Zorg voor meer uniformiteit in aanpak leerkrachten, zodat ervaren verschillen minder groot zijn.
2. Investeer in de digitale vaardigheden van de leerkrachten en lespakketten, zodat bij een 'tweede
golf' de verlegenheid om online mogelijkheden te benutten minder groot is en beter kan worden
ingezet.
3. Niet ieder gezin heeft voldoende digitale middelen om iedereen tegelijkertijd te laten werken, wat
een beperking is en tot achterstand kan leiden. Zorg bijvoorbeeld voor weekschema‘s wat ze af
moeten hebben en niet voor dagtaken.
4. Voor de komende maanden een huiswerkpakket klaar hebben per klas per week, in geval kinderen
thuis moeten blijven door corona-omstandigheden en niet ziek zijn. Kinderen zo snel mogelijk
laten wennen aan thuisonderwijs in dit soort situaties, helpt ook schakelen wanneer we mogelijk
weer in een situatie komen dat les in de klas op school niet door kan gaan (Lock down, klas naar
huis in verband met tekort aan leerkrachten etc.).
Voor verdere vragen en opmerkingen kunt u terecht bij voorzitter.mr@johanfriso.nl
Namens de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, Monique Rieff (voorzitter MR)

Lunchlokaal zoekt nieuwe overblijfkrachten voor de Johan Frisoschool

De overblijf van de Johan Frisoschool is vanaf januari 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. Met vriendelijke groeten, Anna de Jong (Lunchlokaal).

Belangrijke data:

15 januari: Nieuwsbrief 9 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
29 januari: Nieuwsbrief 10 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
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