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Nieuwsbrief 9 
15 januari 2021 
 
Thuisonderwijs 
We zijn alweer twee weken aan de slag met het thuisonderwijs. Namens alle leerkrachten wil ik u als 
ouders, opa's, oma's en andere 'helpers' bedanken voor de ondersteuning en begeleiding die u geeft 
aan uw kind(eren). Goed om te zien dat we alle kinderen van onze school online ontmoeten in de 
lessen. We horen terug dat het over het algemeen goed lukt om het aangeleverde werk te maken. 
Mocht u zien dat uw kind(eren) meer hulp nodig hebben, of loopt u zelf tegen problemen aan, neem 
dan contact op met de groepsleerkracht. Op die manier voorkomen we frustraties of misverstanden 
en kunnen we met elkaar deze intensieve periode van schoolsluiting op een goede manier door 
komen.  
 
Noodopvang 
Zoals u ook in de media hoort, staat de noodopvang op school onder grote druk. Het is voor onze 
school een complexe opdracht om, naast de online lessen, ook de dagopvang van kinderen van 
ouders uit de vitale sector te verzorgen. We willen opnieuw aan u vragen de noodopvang alleen aan 
te vragen als u binnen uw netwerk geen enkele andere mogelijkheid heeft. 
 
Aanmelden noodopvang 
Ouders die afgelopen week gebruik gemaakt hebben van de noodopvang, moeten hun kind voor 
komende week opnieuw aanmelden. Dit is nodig, omdat het van groot belang is dat we goed 
overzicht houden over de kinderen die komen. In de praktijk blijkt dat ouders regelmatig toch andere 
vormen van opvang kunnen vinden voor hun kind. Dat is natuurlijk heel fijn. Maar daarom is het wel 
extra belangrijk dat we precies weten welke kinderen op welke dagdelen de noodopvang bezoeken. 
Op deze manier kunnen we een goede planning maken van de inzet van ons personeel. 
 
Ook kinderen die nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van noodopvang moeten 24 uur 
voorafgaand aan het betreffende dagdeel aangemeld zijn. Bij een nieuwe aanmelding moet u 
aangeven in welke vitale sector werkzaam bent. En op welke dagdelen u gebruik moet maken van de 
noodopvang. U kunt uw kind aanmelden via jvanheusden@johanfriso.nl. 

 
Vervolg schoolsluiting 
Afgelopen dinsdag heeft u in de persconferentie gehoord dat de basisscholen in ieder geval tot 
maandag 25 januari gesloten zullen blijven. Dit betekent dat we de huidige werkwijze voort zullen 
zetten. Via de groepsleerkracht van uw kind ontvangt u alle informatie die nodig is om het 
thuisonderwijs goed te laten verlopen.  
 
Parro-app  
Communicatie met ouders vinden wij op school heel belangrijk. Digitale communicatie en 
bereikbaarheid worden een steeds groter deel van ons contact.  
Op dit moment maken we als school gebruik van Mijn Schoolinfo. Dit communicatieplatform gaat 
met ingang van 1 maart verdwijnen. Daarom hebben we als school besloten over te stappen op de 
‘Parro-app’. ‘Parro’ is onderdeel van Parnassys. Parnassys gebruiken we als school als 
administratiesysteem voor onze leerlingen; het is een platform wat voor u en ons al bekend is.  
De komende twee weken gaan we als team bespreken op welke manier we de Parro-app willen gaan 
gebruiken. In de volgende nieuwsbrief gaan we u uitgebreid informeren over de mogelijkheden en de 
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afspraken die we gaan hanteren bij het gebruik van deze Parro-app. We verwachten dat door het 
gebruik van de Parro-app het digitale contact tussen u als ouders en school nog beter gaat verlopen. 
 
Correctie voorjaarsvakantie 2022 
Eerder publiceerden wij de vakanties voor 2022. Er blijkt een foutieve datum te zijn vermeld voor de 
voorjaarsvakantie van 2022. Hierbij nogmaals het vakantieschema voor 2022. Op onze website kunt 
u het vakantierooster altijd bekijken. 

Herfstvakantie za. 16 oktober 2021 t/m zo. 24 oktober 2021 
Kerstvakantie za. 25 december 2021 t/m zo. 09 januari 2022 
Voorjaarsvakantie za. 26 februari 2022 t/m zo. 6 maart 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 
 

Nieuws van de sportcommissie: 

Zoals al eerder aangegeven gaat DordtSport samen met de verenigingen door met het organiseren 
van schoolsporttoernooien, zodat áls het weer mag, we meteen mee kunnen doen. Soms blijkt dat 
helaas voor niets te zijn. Zoals bij klimmen (stond gepland voor 20, 27 januari en 3 februari) wat door 
de maatregelen niet door kan gaan. Op dit moment is Dordtsport in gesprek met de 
sportverenigingen in Dordrecht of en hoe de sporten zaalkorfbal, zwem -en ijssporten misschien 
toch kunnen plaatsvinden. Zodra we hier meer over horen zullen we jullie natuurlijk informeren. We 
moeten met elkaar de moed erin houden en blijven inschrijven, ondanks de tegenvallers op 
sportgebied tot nu toe! Tot en met afgelopen maandag stonden de inschrijvingen voor volleybal en 
hockey open op onze website. Daarover is aan de betreffende groepen een MSI-bericht 
gestuurd. Voor volleybal gaan we ons als school niet aanmelden, hiervoor waren te weinig 
aanmeldingen. Voor hockey (7 en 23 maart) zijn er al wat redelijk wat kinderen die zich hebben 
ingeschreven, maar helaas nog niet genoeg om ons als school aan te kunnen melden bij Dordtsport. 
In overleg heeft de sportcommissie besloten om de inschrijfmogelijkheid nog wat langer open te 
zetten, zodat meer leerlingen alsnog de kans krijgen om zich in te schrijven. Tot en met maandag 18 
januari a.s. staat de inschrijving open. De mogelijkheid tot inschrijven voor voetbal (31 maart, 7,14 
en de finale op 21 april) zal begin februari zijn. Voor inschrijven en de meest recente informatie kunt 
u natuurlijk terecht op www.johanfriso.nl  

Externe Vertrouwenspersonen Scholen van Oranje 
Aan het eind van vorig kalenderjaar hebben we afscheid genomen van Ruth Driesprong die jarenlang 
onze externe vertrouwenspersoon is geweest. Ruth heeft voor de kerstvakantie haar taak 
overgedragen aan het echtpaar Christine en Kees Rovers. Beiden hebben al enige jaren ervaring als 
externe vertrouwenspersoon bij een andere schoolbestuur. Via het bekende emailadres: 
vertrouwenspersoon@scholenvanoranje.nl  zijn zij te bereiken. Hieronder hun persoonlijke info. 
Christine Rovers, tel 0653686304 
Zij was 40 jaar werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg voor jeugd, de laatste jaren 
gespecialiseerd in het jonge kind en de ouderbegeleiding/gezinstherapie. Voorheen ook een aantal  
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jaren secretaris van het bestuur van de rechtsvoorganger van stichting H3O, de PCOD en vele jaren 
secretaris bestuur van Schippersinternaten en –scholen. 
Kees Rovers, tel 0653589542 
Hij was 40 jaar huisarts in Dordrecht en maatschappelijk betrokken in besturen en als mediator bij de 
klachtencommissie voor huisartsen. 
 
Belangrijke data: 
29 januari: Nieuwsbrief 10 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo. 
12 februari: Nieuwsbrief 11 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo. 
 


