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Nieuwsbrief 10 
Vrijdag 20 januari 2022 
 
 

Nieuws van de Sportcommissie 
De dag waarop DordtSport onze school heeft ingedeeld voor het klimmen in Mountain Network is 25 
januari a.s. geworden, aanstaande woensdag. Dan zoeken de klimmers 'grote hoogten' op; we 
wensen hen veel klimplezier! Zoals u ook in Parro hebt gelezen staat de mogelijkheid tot inschrijven 
voor de schoolsporttoernooien hockey en voetbal nog het hele weekend en ook maandag 23 januari 
nog open. Doe je mee? Schrijf je dan meteen in en denk ook aan het regelen van het verplichte 
‘schoolsporttenue’(dan kan je het niet meer vergeten, zie hiervoor de info op de website). Check wel 
even goed of je ook echt kunt, want dan delen we je in en rekent je team op je. 
 

Open ochtend vrijdag 27 januari 
Voor ouders van jonge kinderen die graag kennis willen maken bij ons op school, organiseren wij een 
Open Ochtend. Op vrijdag 27 januari van 9.00 uur- 11.00 uur kunt u een kijkje komen nemen in onze 
school 'in bedrijf'. Er worden rondleidingen gegeven en er is ruimte voor een gesprek met 
medewerkers van onze school. Kent u ouders die overwegen hun kind bij ons in te schrijven, zou u 
hen dan willen uitnodigen voor deze Open Ochtend? Het is een leuk moment om kennis te maken 
met onze school. Tijdig inschrijven is belangrijk. We ontvangen de inschrijving graag een jaar 
voorafgaand aan de 4de verjaardag van het kind.  
 

Kliederkerk 
Zondag 29 januari is er om 11:00 uur weer een nieuwe Kliederkerk in de Beatrixschool in Dubbeldam. 
Deze keer is het thema van het verhaal, de workshops en spellen SPOORZOEKEN. Aan het eind eten 
we gezellig samen pannenkoeken (er worden naast gewone pannenkoeken ook lactosevrije 
pannenkoeken gebakken). Kliederkerk is een creatief programma voor gezinnen. Samen ontdekken, 
vieren en eten staan centraal. Komen jullie ook? Neem ook je vriendjes, vriendinnetjes, buurjongens, 
buurmeisjes, opa's en oma's gezellig mee: iedereen is welkom! Heb je vragen of wil je meer info? 
Mail dan naar kliederkerk@missiedordt.nl  
In de bijlage: Kliederkerk – Spoorzoeken vindt u de verdere informatie. 
 
Groeten van team Kliederkerk Dubbeldam en Stadspolders. 
 

Nieuws van de Projectcommissie 
Over een poosje is het weer zover, dan is het weer 'tijd' voor een groots Johan Friso project! Dit keer 
met het thema 'Tijd.' 
We hopen dat u 'tijd' hebt om op vrijdagmorgen 10 maart mee te komen genieten van de geweldige 
opening van dit project, dus save-the-date. De exacte 'tijden' volgen in een komende nieuwsbrief. Als 
u dan toch de 'tijd' hebt genomen om dit in uw agenda te zetten, bladert/scrollt u dan meteen even 
door naar donderdag 23 maart. Dan bent u ergens tussen 17.00u en 19.00u van harte welkom om 
naar de presentaties te komen kijken van wat de kinderen gedaan en gemaakt hebben. Om ons dan 
als leerkrachten de kans te geven de laatste voorbereidingen te treffen zijn alle kinderen die middag 
vrij. Mocht u dan moeten werken, dan heeft u nog ruim de 'tijd' om iets te regelen. 
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Cito leerlingvolgsysteem 
Vanaf groep 3 worden twee keer per jaar de toetsen van ons leerlingvolgsysteem afgenomen. 
Hiervoor gebruiken we de toetsen van Cito. Inmiddels zijn we hiermee gestart. We zijn hier 2 tot 3 
weken mee bezig. We nemen deze toetsen af voor de hoofdvakken rekenen, (begrijpend) lezen en 
spelling/taalverzorging. Via het Ouderportaal kunt u meekijken met de scores van uw kind. In 
februari krijgt uw kind het rapport en zullen er weer 10-minutengesprekken plaatsvinden waarin de 
vorderingen van uw kind worden besproken. Hierbij willen we nogmaals benadrukken dat het 
Ouderportaal voor u als ouder is bedoeld. We willen u vragen de resultaten niet met uw kind te 
bespreken, maar dit bij school te laten. 

  

 

Goed nieuws 

Onze school is ingeloot voor de subsidie basisvaardigheden. Dit betekent dat we extra geld 
ontvangen om ons onderwijs op het gebied van rekenen, taal, burgerschap en digitale geletterdheid 
te versterken. Op dit moment zijn we met het team, de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad 
van onze school in gesprek op welke manier we het geld goed kunnen besteden. Voor de besteding 
moeten we als school een 'Actieplan' aanleveren bij het Ministerie van Onderwijs. In dat Actieplan 
gaan we beschrijven welke doelen we willen bereiken met de subsidie en op welke manier we die 
willen realiseren. We moeten de subsidie uitgeven in 2023. Eén van de grote wensen van onze 
leerlingen en ons team was de beschikbaarheid van een eigen laptop voor alle kinderen van de 
groepen 5 t/m 8. Door de aanschaf van 3 nieuwe laptopkarren, die we voor een deel mogen 
bekostigen vanuit de subsidie, hebben we de huidige hoeveelheid laptops kunnen uitbreiden. 
Hierdoor beschikken alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8 nu over een 'eigen' 
laptop.  Vanzelfsprekend krijgen de kinderen deze van de school in bruikleen en valt het gebruik van 
de laptops (dus ook eventuele schade) volledig onder de verantwoordelijkheid van school. Het bezit 
van een eigen laptop is een meerwaarde voor ons onderwijs, omdat de kinderen nu altijd een laptop 
ter beschikking hebben. Ze hoeven niet te wachten, we hoeven geen onderlinge afspraken te maken 
en ook het inloggen gaat veel eenvoudiger. Overigens werken we bij ons op school nog steeds met 
werkboeken en schriftelijk te verwerken opdrachten. Het gebruik van laptops is daarnaast een 
enorme verrijking van ons onderwijs.  
  
 

Gebedsgroep gaat weer beginnen 

Een aantal jaar geleden hadden we een gebedsgroep op onze school. Nu de Corona-periode achter 
ons ligt, willen we als ouders van de gebedsgroep graag weer bij elkaar komen. Alle ouders van onze 
school worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan onze gebedsgroep. Het doel van de 
gebedsgroep is ontmoeting met elkaar en te bidden voor de school. We komen bij elkaar op de 
eerste woensdag van de maand om 8.30 uur tot 9.30 uur. Onze eerste bijeenkomst is op woensdag 1 
februari om 8.30 uur op school. We verzamelen bij het koffiezetapparaat bij de hoofdingang van de 
school. We hopen dat u komt. Als u vragen heeft, mag u ons ook mailen: gebedsgroep@johanfriso.nl. 
Vriendelijke groet, Mirialys Dias (moeder van Miliano, groep 5 en Zoë groep 3) en Danielle Verberkt 
(moeder van Nathan groep 6, Gideon groep 4 en Ruben groep 1). 
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Belangrijke data:  
27 januari: Open ochtend. 
30 januari: Publicatie Schoolkeuze-/10-minutengesprekken in Parro. 
01 februari: Schoolwerk bekijken. 
03 februari: Nieuwsbrief 11. 
17 februari: Nieuwsbrief 12. 
17 februari: Rapporten mee naar huis, groepen 4 t/m 8. 
20 t/m 24 februari: Week van de 10 minuten- en schoolkeuzegesprekken, groepen 1 t/m 8. 
22 februari: Verjaardag leerkrachten groepen 0/1/2. 
24 februari: Rapporten groep 3 en plakboeken groepen 0/1/2 mee naar huis. 
24 februari: Inloopochtend voor ouders, met koffie en thee. 
25 februari t/m 05 maart: Voorjaarsvakantie. 

 


