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Inschrijven nieuwe kleuters

Het is belangrijk uw kind op tijd in te schrijven op de basisschool. Als u een jonger broertje of zusje
wilt inschrijven bij ons op school, kunt u een inschrijfformulier aan Maureen of Karina vragen. Als u
ouders kent, die interesse hebben in onze school, dan kunt u ze uitnodigen een afspraak te maken
voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek. Op deze manier kunnen we op tijd rekening
houden met de komst van nieuwe kleuters. In de week van 14 februari a.s. hebben we 'Open Week'
op school. In de bijlage vindt u alle informatie. U hoeft zeker niet te wachten op de Open Week. Op
onze school is er op alle dagdelen gelegenheid een afspraak te maken voor een rondleiding. U mag
contact opnemen met onze directeur, José van Heusden, directie@johanfriso.nl.

Corona

De eerste schoolweek na de kerstvakantie is goed verlopen. We zijn blij dat we bijna alle kinderen op
school mochten ontvangen en dat alle groepen alle dagen les hebben gekregen. We willen u vragen
alert te blijven op klachten bij uw kind. Zoals u weet is de afspraak op school dat kinderen met milde
klachten thuisblijven. Ook kinderen met een verkoudheid blijven thuis. U kunt in dat geval een
zelftest afnemen bij uw kind, of een PCR test aanvragen bij de GGD. Kinderen met een positieve
zelftest blijven vanzelfsprekend thuis. U maakt vervolgens een afspraak met de GGD en we vragen u
dringend de quarantaine maatregelen, die de GGD met u communiceert, uit te voeren.
Bij 3 of meer besmette kinderen in een groep, moet de groep in quarantaine. In overleg met het
Scholenteam van de GGD, kunnen er ook andere omstandigheden zijn waardoor een groep in
quarantaine moet. We houden u in alle gevallen via Parro op de hoogte. In alle nieuwsbrieven blijven
we u vragen uw eigen 'noodplan' te hebben, voor het geval uw kind niet naar school kan komen. Ook
ziekte van een juf of meester kan leiden tot lesuitval, omdat onze mogelijkheden voor vervanging
zeer beperkt zijn.

Thuisonderwijs

Als uw kind corona heeft, vragen we u dit direct door te geven aan de groepsleerkrachten van uw
kind. De besmetting van uw kind kan tenslotte gevolgen hebben voor de rest van de groep. In de
groepen 3 t/m 8 starten we dan, in overleg met u, met thuisonderwijs. Vanzelfsprekend alleen als uw
kind weinig tot geen klachten heeft. We hebben een dag de tijd nodig om thuisonderwijs op te
starten.

Nieuws van de sportcommissie

Beste sportieve kinderen, eigenlijk komt deze nieuwsbrief nét iets te vroeg! Vanavond krijgen we in
de persconferentie o.a. te horen wat er wel en niet mogelijk wordt op het gebied van (school)sport.
Spannend en we hopen natuurlijk dat er meer gesport kan gaan worden.
Voor het klimmen wordt het wel heel kort dag! Dat begint woensdag a.s. al, maar op dit moment is
nog niet duidelijk wat wel en wat niet mag. We hopen dat we na het weekend snel bericht krijgen
van DordtSport en we zullen jullie dan ook meteen informeren! Als er weer meer gesport mag
worden kunnen jullie je komende week ook inschrijven voor volleybal. Houd onze website dus goed
in de gaten.
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Peuterspeelzaal Pluk

Peuterspeelzaal Pluk is afgelopen week gestart in onze school. Juf Gerda en juf Merwe ontvangen
drie ochtenden per week onze allerkleinste 'bewoners' van onze school. Leuk om te zien dat het
Peuterlokaal zo gezellig is ingericht en dat de kinderen zich steeds meer thuis voelen in ons gebouw.
De buitenspeelruimte wordt nog gerealiseerd. Daar deze aan strikte veiligheidseisen moet voldoen,
hebben voor de realisatie meer tijd nodig. De peuters maken nu gebruik van het speellokaal.

Belangrijke data:

28 januari: Nieuwsbrief 10 staat op de website en wordt verspreid via Parro.
31 januari: Publicatie Schoolkeuze-/10-minutengesprekken in Parro.
11 februari: Verjaardag leerkrachten groep 1, 2 en 3.
11 februari: Nieuwsbrief 11 staat op de website en wordt verspreid via Parro.
14 t/m 18 februari: OPEN WEEK – inschrijven nieuwe kleuters
18 februari: Rapporten groep 4 t/m 8 mee naar huis.
21, 22 en 24 februari: Schoolkeuzegesprekken groep 8.
22 en 24 februari: 10-minutengesprekken.
25 februari: Rapporten groep 3 en plakboeken groepen 1 en 2 mee naar huis.
25 februari: Nieuwsbrief 12 staat op de website en wordt verspreid via Parro.
26 februari t/m 6 maart: Voorjaarsvakantie.
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