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Paasviering

We kunnen terugkijken op een geslaagde Paasviering. Met dank aan de Ouderraad voor de verzorgde
Paaslunch. Fijne Paasdagen en tot dinsdag 19 april a.s.

Meivakantie

Zaterdag 23 april begint voor alle kinderen de meivakantie. We zien elkaar graag weer op maandag 9
mei om 08.30 uur op school terug. Wij wensen alle leerlingen en ouders/verzorgers een fijne
vakantie toe.

Vrijwillige ouderbijdrage 2022 (herinnering)

Op 21 maart jl. heeft u via Parro een brief met een betaallink ontvangen m.b.t. de vrijwillige
ouderbijdrage en voor de kinderen uit de groepen 2 t/m 6 heeft deze brief ook betrekking op de
schoolreis. Heel veel ouders hebben al gehoor gegeven aan dit verzoek tot betaling. Misschien heeft
u nog geen gelegenheid gehad of is het u even ontschoten in deze lastige tijd, daarom willen wij u er
via deze weg aan herinneren om deze vrijwillige ouderbijdrage en de schoolreis (groep 2 t/m 6) naar
ons over te maken. U kunt het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage (€23,- voor de vrijwillige
ouderbijdrage en €25,- voor de schoolreis) ook overmaken naar het IBAN-nummer van de ouderraad
NL 20 RABO 0117 333 999 t.n.v. Ouderraad CBS Johan Friso, Dordrecht. Vermeld alstublieft bij de
overschrijving de achternaam en huidige groep van uw kind.

Koningsspelen en Sponsorloop - Vrijdagmorgen 22 april.

De groepen 1 t/m 3 starten om 8.30 uur in de klas en het is natuurlijk extra feestelijk als de kinderen
deze morgen met de kleuren oranje of rood/wit/blauw in hun kleding naar school komen. Zij openen
de ochtend in de klas met het lied: ‘FitTop10’ (de Koning-spelendans) op het digibord. De kinderen
gaan dan, volgens onderstaand schema, de sponsorloop houden op het plein. Voor iedere groep
staat er een kwartier ingeroosterd om rondjes te lopen. Ze gaan daarna weer terug naar de klas. Wilt
u ze een bidon of beker meegeven, zodat ze na afloop water kunnen drinken?
Natuurlijk bent u van harte uitgenodigd om de kinderen bij de sponsorloop aan te komen moedigen.
Zij gaan deze ochtend ook naar de speeltuin Stadspolders. Tussendoor krijgen ze een zakje chips en
limonade. Uw kind hoeft dus zelf geen eten en drinken mee te nemen, alleen een beker of bidon
voor het water op school. Om 12.00 uur zijn de kinderen uit.

TIJD
08.45 uur-09.00 uur
09.00 uur-09.15 uur
09.15 uur-09.30 uur
11.00 uur-11.15 uur
11.15 uur-11.30 uur
11.30 uur-11.45 uur

SCHEMA SPONSORLOOP GROEPEN 1 2 3
Groep 1-d
Groep 1-2 b
Groep 0-1 c
Groep 1-2a
Groep 2-3
Groep 3
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De groepen 4 t/m 8 starten om 08:45 uur bij het Sportpark Reeweg. Ouders die zich hebben
opgegeven als team/spelleider krijgen komende dinsdag 19 april a.s. de verdere informatie over deze
ochtend. We zijn heel blij dat zoveel ouders zich hiervoor hebben opgegeven. Ook de kinderen
krijgen die dinsdag te horen in welk team ze zitten en wanneer hun sponsorloop is.
Ook op Sportpark Reeweg zijn alle ouders, opa’s, oma’s, oom, tantes, enz. uitgenodigd om te komen
kijken naar de sportieve acties van de kinderen. Aan het einde van de ochtend maken we de
opbrengst van de QR-code actie voor het Spaardoel Stichting Het gehandicapte kind! bekend. We
hopen op een mooie opbrengst.
Om 12:30 uur zijn de activiteiten afgelopen en start de meivakantie! We kijken uit naar een gezellige
en sportieve feestdag.

Schriften kijken

Woensdag 11 mei a.s. is er na schooltijd gelegenheid voor de ouders/verzorgers van kinderen in de
groepen 1 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.
Pleegouder worden? U heeft het in zich!
Elk kind verdient het om vanuit een veilig thuis op te groeien en te genieten van het leven.
Wilt u voor een korte tijd betrokken zijn of juist liever voor de lange duur? Heeft u alleen in het
weekend tijd of kunt u ook door de week? Horizon Pleegzorg heet u graag van harte welkom.
Kom naar onze voorlichtingsavond in Dordrecht!
Tijdens onze voorlichting krijgt u alle informatie om een goede keuze te maken, te weten te komen
of het pleegouderschap bij u past en kunt u vragen stellen aan een pleegouder uit uw regio.
We zien u graag op: maandag 18 mei 2022 om 20.00 uur in Dordrecht.
De avond vindt plaats op ons kantoor aan de Korte Parallelweg 1 in Dordrecht.
U kunt zich aanmelden via www.horizonpleegzorg.nl/voorlichting/
Voor meer informatie over pleegzorg en voor een kort filmpje van een pleeggezin, ga naar
www.horizonpleegzorg.nl

Belangrijke data:

22 april: 22 april: Koningsspelen/Sponsorloop (groepen 4 t/m 8 om 12:30 uur vrij
23 april t/m 8 mei: Meivakantie.
13 mei: Nieuwsbrief 16 staat op de website en wordt verspreid via Parro.
18 mei t/m 20 mei: Groep 8 op schoolkamp.
25 mei: Nieuwsbrief 17 staat op de website en wordt verspreid via Parro.

2/2

