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Nieuwsbrief 9 
23 december 2022 
 
 

Kerstgroet 
We kijken terug op een heel fijn kerstfeest met de kinderen en een geslaagde kerstontmoeting met u 
als ouders op het schoolplein. Wij wensen u, samen met uw kind(eren) en naasten gezegende 
Kerstdagen en een goed nieuwjaar. Onderstaande zegenbede willen we graag met u delen. 

 
God, 
 
Zegen ons met kalmte 
tegen crisis. 
 
Zegen ons met moed 
tegen onzekerheid. 
 
Zegen ons met rustig inzicht 
tegen bange voorspellingen. 
 
Zegen ons met creativiteit 
tegen berusting. 
 
Zegen ons met hoopvol uitzicht 
tegen gelatenheid. 
 
Zegen ons met opgewektheid 
tegen bedruktheid. 
 
Zegen ons met humor 
tegen gezeur. 
 
Zegen ons met weerbaarheid 
tegen moeilijke dagen. 
 
Zegen ons met het Licht van Kerstmis. 
Zegen ons met nieuwe toekomst. 
 
Namens het gehele team van CBS Johan Friso 

 
Nieuws van de sportcommissie 
Op de valreep van 2022 kijken we terug op een halfjaar waarin de schoolsporttoernooien niet 
gehinderd werden door Corona. Toch lijkt het er op dat minder kinderen zich opgeven om te sporten. 
Dat is best jammer, want naast dat bewegen gezond is, is het natuurlijk hartstikke leuk om met 
andere kinderen van de Friso te sporten met/tegen kinderen van andere scholen. We hopen dan ook 
dat u dit bij uw kind(eren) onder de aandacht blijft brengen en ze enthousiast maakt op mee te 
doen! 
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Dit wordt helaas duidelijk bij volleybal; we hebben te weinig inschrijvingen om teams te formeren. 
Wel hebben aardig wat kinderen zich ingeschreven voor het klimmen, dat is wel heel tof! De datum 
waarop onze school is ingedeeld is helaas nog (steeds) niet bekend. Mochten we in de kerstvakantie 
bericht krijgen van DordtSport, dan publiceren we het toch zo snel mogelijk op onze website, dus 
houd het in de gaten. Na de kerstvakantie volgen nog de grote(re) toernooien, maar daar komen we 
later nog wel op terug. Eerst maar eens genieten van een welverdiende vakantie. Namens de 
sportcommissie wensen we iedereen mooie dagen en een heel goed en sportief 2023! 

 
WK shorttrack Kidsbezoek groep 6, 7 en 8 
Op 10, 11 en 12 februari 2023 komt de World Cup Shorttrack wederom naar de Sportboulevard in 
Dordrecht toe. We hebben ons ingeschreven voor het Kidsbezoek op vrijdagochtend 10 februari (er is 
voor het Kidsbezoek maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar) en… we zijn er bij! We gaan met 
alle kinderen van de groepen 6, 7 en 8 naar het WK Shorttrack! Allerlei praktische en 
organisatorische zaken zullen we zeker op een later moment afspreken en communiceren, maar we 
vinden het zo leuk dat we mogen komen dat we dat toch nu al willen laten weten!  
 
Maandag 9 januari 2023 
...Hopen we alle kinderen weer gezond en uitgerust op school terug te zien! 

 
 
Belangrijke data:  
24 december t/m 8 januari: Kerstvakantie. 
9 januari: Alle leerlingen worden op school verwacht. 
9 januari: Kerstversiering afhalen. 
11 januari: Schoolwerk bekijken. 
20 januari: Nieuwsbrief 10. 
27 januari: Open ochtend. 
30 januari: Publicatie Schoolkeuze-/10-minutengesprekken in Parro. 
1 februari: Schoolwerk bekijken. 
3 februari: Nieuwsbrief 11. 
 
 


