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Nieuwsbrief 2  
09 september 2022 
 
 

Schoolreis groepen 3 t/m 7  
Zoals u weet gaan we a.s. donderdag 15 september met de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. 
De groepen 3 en 4 gaan naar Blijdorp en de groepen 5, 6 en 7 gaan naar Drievliet. De leerlingen en 
begeleiders van deze groepen hebben inmiddels een brief ontvangen met alle benodigde informatie. 
Om 09.00 uur vertrekt de bus naar Drievliet en om 09.15 uur vertrekt de bus naar Blijdorp. Natuurlijk 
kunt u uw kind komen uitzwaaien. We verwachten de leerlingen uit Drievliet rond 17.00 uur terug en 
de leerlingen uit Blijdorp rond 17.15 uur terug op school. Mocht dit anders worden, dan wordt u op 
de hoogte gehouden in de Parro app. De groepen 1, 2 en 8 zijn op deze dag gewoon op school. 
 
Mocht u vergeten zijn de bijdrage voor de schoolreis (á 25 euro per leerling) over te maken, wilt u 
dat dan nog zo spoedig mogelijk doen op rekeningnummer NL 20 RABO 0117 333 999, t.a.v. 
Ouderraad CBS Johan Friso, graag o.v.v. naam/groep leerling. Dit geldt voor de huidige leerlingen van 
de groepen 3 t/m 7. 
 
Privacy voorkeuren in PARRO  
Met de schoolreis en de schoolfotograaf in het vooruitzicht is ons opgevallen dat nog niet iedereen 
onder ‘Acties’ de Privacy voorkeuren heeft bijgewerkt. Wilt u deze openen en bijwerken? Dan 
kunnen de leerkrachten hiermee rekening houden. 
 
Klusjes-hulp gezocht 
Meester Raymond, onze vrijwilliger, is voor langere tijd op familiebezoek in Suriname. Door zijn 
afwezigheid missen we nu een ‘klus-hulp’ in de school. Bent u handig en zou u de school willen 
helpen met het oplossen van kleine klus-problemen? Dan willen we u vragen contact op te nemen 
met onze directeur José van Heusden (jvanheusden@johanfriso.nl). Het zou al enorm helpen als u 
een paar keer per maand een aantal klussen zou willen oplossen in de school. In gesprek kunnen we 
kijken wat uw mogelijkheden zijn. Handige opa's en oma's zijn ook van harte welkom! 
 
Gesprekken op school 
Contact met u als ouders vinden we als school heel belangrijk. We zien en spreken elkaar graag op 
het schoolplein, op de informatieavonden, tijdens het schoolwerk bekijken in de klas en op 
gesprekken over de ontwikkeling van uw kind. We merken steeds vaker dat het maken van afspraken 
met ouders lastig kan zijn. Vanwege werk en allerlei andere verplichtingen van ouders/verzorgers 
duurt het soms lang voordat agenda's op elkaar kunnen worden afgestemd. Dat is niet in het belang 
van de voortgang van de zorg voor uw kind, onze leerling. Daarom vragen wij uw begrip voor de 
(on)mogelijkheden van de gespreksagenda's van onze leerkrachten en intern begeleiders. We hopen 
dat u in overleg met uw werkgever of andere verplichtingen, voorrang wil geven aan het plannen van 
een gesprek op school. Zo kunnen we samen met u de zorg voor uw kind zo goed en zo snel mogelijk 
in gang zetten. 
 
Openluchtviering ‘Samen Stadspolders’  
Op zondag 11 september wordt vanaf 15:00 uur in winkelcentrum De Bieshof een Openluchtviering 
gehouden. Deze viering wordt georganiseerd door het Huis bij de Bron en de Kandelaarkerk, twee 
kerken die in Stadspolders staan. Als kerken willen we wat voor de buurt betekenen. Deze viering is 
een gevarieerd geheel. Er wordt gezongen, Bijbel gelezen en over nagedacht. Er zijn ook activiteiten 
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voor kinderen. Een bewoner vertelt iets over het wonen in Stadspolders en de wethouder maakt een 
praatje. Naast dit alles is er gelegenheid voor ontmoeting met kopje een koffie of thee.  
 

 
Nieuws van de sportcommissie 
Het eerste schoolsporttoernooi van dit schooljaar is het zaalkorfbaltoernooi voor de groepen 3 en 4. 
De kinderen hebben hiervoor vandaag een brief meegekregen. Deze is ook te vinden op onze 
website, bij het onderdeel Sport. Inschrijven voor het zaalkorfbaltoernooi is vanaf nu mogelijk. 
Hiervoor heeft u het hele weekend, maandag en dinsdag de tijd. Op dinsdagavond 13 september a.s. 
sluit de mogelijkheid tot inschrijven.  
Voor deelname aan een sporttoernooi is het dragen van een ‘schoolsporttenue’ verplicht. De 
aanschaf van deze schoolsporttenues wordt geregeld door juf Karina. Als u een sporttenue nodig 
heeft, kunt u contact opnemen met haar of even bij haar binnenlopen. Zij werkt op dinsdag, 
woensdag en vrijdag. De borg voor het sporttenue bedraagt € 25,-. Dit bedrag moet u vooraf 
overmaken op onze schoolrekening NL 56 RABO 0167 8856 77 t.n.v. cbs Johan Friso. Het tenue blijft 
in uw bezit. Als het tenue aan het eind van groep 8 (of als uw kind vroegtijdig de school verlaat) 
wordt ingeleverd, krijgt u (als het in goede staat is) de borg teruggestort. Mocht het tenue naar 
verloop van tijd te klein worden (of beter gezegd, mocht uw kind te groot worden voor het tenue) 
dan kunt u dat met gesloten beurs omruilen bij juf Karina. Er staat nog veel meer te gebeuren op 
sportgebied. Hierover krijgt u nog apart bericht via de Parro-app. 

 
 
Belangrijke data:  
15 september: Groepen 3 t/m 7 op schoolreis. Groepen 1, 2 en 8 gaan naar school. 
19 t/m 23 september: Startgesprekken groepen 1 t/m 8. 
23 september: Nieuwsbrief 3  
26 t/m 30 september: Week tegen het pesten. 
03 oktober: Schoolfotograaf. 
05 oktober: Schoolfotograaf (’s middags broertjes-/zusjesfoto). 
05 oktober: Start van de Kinderboekenweek en Boekenmarkt. 
05 oktober: Schoolwerk bekijken 
06 oktober: Studiedag personeel (alle leerlingen zijn vrij). 
07 oktober: Nieuwsbrief 4  
14 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek. 
21 oktober: Nieuwsbrief 5  
22 t/m 30 oktober: Herfstvakantie. 


