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Nieuwsbrief 4 
15 oktober 2021 
 
Herfstvakantie 
Van maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober hebben alle kinderen herfstvakantie. We wensen 
iedereen een fijne week toe. Op maandag 25 oktober verwachten we alle kinderen weer terug op 
school. 
 
Wachtwoord ‘Teams’ - groep 4 t/m 8 
Voor de leerlingen in de groepen 4 t/m 8 zal na de herfstvakantie het wachtwoord voor Teams 
veranderen. Deze wordt hetzelfde als de Thuis login code (bijvoorbeeld 12abc34d-56f7) van 
Basispoort. 
Ook op school gaan de kinderen hiermee inloggen, samen met hun eigen mailadres (bijvoorbeeld: 
PietjePuk@leerling.johanfriso.nl) 
 
Nieuws van de sportcommissie 
De voorbereidingen voor de schooltoernooien zijn in volle gang bij DordtSport; ook de 
sportcommissie van de Johan Friso heeft de koppen bij elkaar gestoken. Zo zijn de inschrijvingen voor 
het schaaktoernooi doorgegeven en staat de teamindeling van het zaalkorfbal (groep 3 en 4) 
inmiddels op onze website. Houdt u er rekening mee dat de kinderen die meedoen een 
schoolsporttenue moeten dragen (zie ook de info hierover op de website). 
Belangrijk: DordtSport heeft met de nieuwe opzet van haar website, Sporten met Luuk, ook de 
manier van inschrijven aangepast. Dat gaat nu via een account. Op onze school verzamelen we de 
inschrijvingen en geven dat in één keer centraal aan DordtSport door via onze school-account. 
Hoewel het in principe voor iedereen mogelijk is om een account aan te maken, vragen we u 
dringend om dat niet te doen. U begrijpt dat we anders het overzicht verliezen en wellicht kinderen 
niet indelen en/of informeren. Inschrijven voor schoolsporttoernooien blijft dus via de website van 
school gaan en niet rechtstreeks/individueel via DordtSport.  
 
Daan is geboren! 
Afgelopen donderdag 7 oktober zijn juf Hilde en haar man Frank de trotse ouders geworden van 
Daan. Ook grote broer Luuk is heel trots op zijn kleine broertje. We wensen kleine Daan een heel 
mooi leven en we feliciteren juf Hilde, haar man Frank en broer Luuk van harte met hun lieve zoon en 
broertje.  
 
Afscheid Annelies Muller 
Juf Annelies is al ruim twee jaar secretaresse bij ons op school. Naast haar werkzaamheden op de 
Friso, studeert juf Annelies ook op de PABO. Vanaf 1 december a.s. zal zij gaan werken als 
groepsleerkracht op de cbs Juliana in Dubbeldam. Wij gaan Annelies als secretaresse en als collega 
enorm missen, maar we zijn ontzettend blij dat ze onze collega blijft binnen Scholen van Oranje. We 
wensen haar heel veel succes in haar nieuwe baan. 
 
Welkom! 
Na de herfstvakantie zal juf Karina van Est op dinsdag en woensdag bij ons starten op school als 
secretaresse. Zij vervangt hiermee de taken van Annelies. Karina is een bekende voor ons allemaal; 
zij is jaren actief geweest in de ouderraad en heeft vanuit die rol al heel veel voor de school 
betekend.  
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Haar werkzaamheden als voorzitter voor de ouderraad worden overgenomen door Magaly Verkerke. 
Naast het werk als secretaresse zal juf Karina op maandagmorgen ook praktische ondersteuning 
geven in de groepen 1 en 2. We zien uit naar een prettige samenwerking en we wensen haar heel 
veel plezier bij haar werkzaamheden vanuit deze nieuwe rol bij ons op school.  
 
Juf Maureen 
Tot 15 november a.s. is juf Maureen, vanwege familiebezoek in Suriname, afwezig bij ons op school. 
Haar taken worden overgenomen door meester Rob en een aantal ambulant aanwezige collega's.  
 
Inschrijven van uw kind 
We willen u vragen de inschrijving van uw kind, dus een broertje/ zusje van een kind die al bij ons op 
school zit, op tijd in orde te maken. Zo kunnen we rekening houden met de komst van uw kind en 
zorgen dat er voldoende leerkrachten zijn voor al onze leerlingen. 
 
Werk van uw kind bekijken 
Wat was het leuk om vorige week woensdag zoveel ouders de school binnen te zien lopen om het 
werk van hun kind te bekijken. Zoals eerder bij u aangegeven willen we dit voortaan iedere eerste 
woensdag van de maand gaan doen. 
We hebben wel gezien dat we hier en daar een aantal spelregels moeten toevoegen. Zo zullen de 
kleuters eerst door de leerkracht naar buiten worden gebracht. Als alle kinderen dan hun vader, 
moeder of oppas/ opvang hebben gevonden, dan bent u van harte welkom de school in te lopen. Op 
deze manier houden we beter overzicht over de kinderen. Ook willen we u vriendelijk vragen 
wandelwagens zoveel mogelijk buiten te laten en uw kind op de arm mee naar binnen te nemen. Dit 
voorkomt opstoppingen en geeft bij een eventuele calamiteit sneller ruimte in de lokalen en gangen. 
Ook willen we nogmaals onder de aandacht brengen dat dit moment van het werk bekijken geen 
moment is om met de leerkracht over uw kind in gesprek te gaan. 
Met bovenstaande spelregels, het enthousiasme van de kinderen, u als ouders en alle leerkrachten, 
wordt het werk bekijken een maandelijks terugkerende, zeer gezellige, gebeurtenis! Op woensdag 3 
november is er weer gelegenheid het werk van uw kind te komen bekijken. 
 
Afscheidsavond groepen 8 op 1 juli 2022 
Beste ouders van de groepen 8, 
Het duurt nog even, maar toch belangrijk om nu alvast in uw agenda te noteren; de datum van de 
afscheidsavond is verzet! In onze jaarkalender staat woensdag 6 juli als datum voor deze avond. 
Vanwege de diploma-uitreikingen op Insula, moeten we deze datum verplaatsen. De nieuwe datum 
is: vrijdag 1 juli 2022. Tegen die tijd ontvangt u aanvullende informatie over de aanvangstijd. 
 
Lunchlokaal is op zoek naar nieuwe overblijfkrachten voor de Johan Friso school  
De overblijf van de Johan Friso is op zoek naar nieuwe overblijfkrachten. We zoeken voor de 
maandag één overblijfkracht, voor de dinsdag twee overblijfkrachten, en voor de donderdag één 
overblijfkracht. 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 overblijf beurt ontvang je een 
vrijwilligersvergoeding van € 12,50. Aanmelden kan bij onze overblijfcoördinator, Anna de Jong 
anna@lunchlokaal.nl of 06-34490760. 
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Spaar je club gezond: actie Plus, tot 13 november 
De ouderraad heeft onze school aangemeld om mee te doen met de actie: ‘Spaar je club gezond’ bij 
supermarkt de Plus. Als u hier toevallig boodschappen doet, zou het fijn zijn om onze school te 
sponsoren. Van de opbrengst willen we graag buitenspelmateriaal aanschaffen. Van 5 september t/m 
13 november ontvang je bij elke 10 euro aan boodschappen en bij geselecteerde actieproducten een 
sponsorpunt. Dit is een voucher met een unieke code. Deze unieke code kun je activeren en 
vervolgens schenken aan CBS Johan Friso. Langs deze weg willen we de ouders bedanken die al 
punten voor ons gespaard hebben: er staat al een leuk bedrag voor onze school. 
 
Hulp gevraagd voor het versieren van de school in Sint- en Kerstsfeer 
De leden van Ouderraad helpen ieder jaar mee om de school in ‘Sinterklaas-’ en later in ‘Kerst'-sfeer 
te brengen. We zijn nog op zoek naar een aantal extra ouders om ons mee te helpen de school 
gezellig te maken. U kunt zich aanmelden bij de voorzitter van de OR, Magaly Verkerke, haar 
mailadres is or@johanfriso.nl. Op de volgende momenten kunnen we uw hulp goed gebruiken: 
Sintversiering aanbrengen: vrijdagmiddag 12 november vanaf 13.15 uur 
Sintversiering opruimen/ kerstversiering aanbrengen: maandagochtend 6 december om 8.30 uur 
Kerstversiering opruimen: maandagochtend 10 januari om 8.30 uur 
 
Parro bericht aan leerkrachten 
U kunt als ouders een bericht sturen via Parro naar de leerkrachten van uw kind. Het is prettig dat 
beide leerkrachten op de hoogte zijn van uw vraag/opmerking. Bij het ‘kindgesprek’ zien beide 
leerkrachten uw bericht, bij een ‘privégesprek’ is het één leerkracht. Om misverstanden te 
voorkomen is het goed om even te controleren of beide leerkrachten aangevinkt zijn. 
 
Belangrijke data: 
16 t/m 24 oktober: Herfstvakantie. 
03 november: na schooltijd werk van uw kind bekijken 
05 november: Nieuwsbrief 5 staat op de website en wordt verspreid via Parro. 
12 november: Onderwijsnieuwsbrief 1 staat op de website en wordt verspreid via Parro. 
19 november: Nieuwsbrief 6 staat op de website en wordt verspreid via Parro. 
19 november: Plakboeken groep 1 en 2 gaan mee naar huis. 
 
 
 
 
 


