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Nieuwsbrief 5  
21 oktober 2022 
 
Fijne herfstvakantie! 
Komende week is het herfstvakantie. Op maandag 31 oktober verwachten we alle kinderen weer 
(uitgerust) op school. We hopen dat iedereen een fijne week zal hebben. 
 
Peuterplein  
In de herfstvakantie wordt er op ons schoolplein een extra hek geplaatst waardoor onze 
peuterspeelzaal Pluk een veilige plek heeft om buiten te spelen met de peuters. Ook zal de 
buitenberging worden vergroot. Hierdoor kan de peuterspeelzaal ook gebruik maken van bergruimte 
voor het speelmateriaal. In het voorjaar zal de buiten-berging geschilderd worden.  
 
Schoolfotograaf 
Op woensdagmiddag 12 oktober was de schoolfotograaf er om foto's te maken van de broertjes en 
zusjes. De namen van de kinderen die op school zitten stonden op de intekenlijst. Dat er zoveel 
kleine broertjes en zusjes waren, was voor ons ook een verrassing. Om jonge kinderen op een foto te 
zetten kost meer tijd. Hierdoor was er een lange wachttijd ontstaan die onvoorzien was. We 
realiseren ons dat dit een vervelende situatie was. Dit punt zullen wij intern evalueren. 
 
Helaas hebben we bericht gekregen van de schoolfotograaf dat er bij hun bedrijf een computercrash 
is geweest. De bestanden van de groepsfoto's en de broertjes-zusjesfoto zijn bewaard gebleven. De 
bestanden van de portretfoto's zijn jammer genoeg niet meer te achterhalen. Dit betekent dat de 
portretfoto's van de kinderen opnieuw worden genomen. Dit gaat gebeuren op dinsdag 1 
november, onder schooltijd.  
In de bijlage Schoolfotograaf vindt u wanneer uw zoon/dochter aan de beurt is (onder voorbehoud 
van onverwachte wijzigingen)  
 
Werk bekijken 
Op woensdag 2 november bent u na schooltijd weer van harte welkom in het klaslokaal van uw 
kind(eren). Er is dan weer gelegenheid om het schoolwerk te bekijken. 
 
Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november)  
Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen de leerlingen van onze groepen 7 mee aan 
MediaMasters. Met deze serious game maken de kinderen spelenderwijs kennis met de kansen en 
gevaren van media. In de klas en thuis gaan zij aan de slag met verschillende opdrachten over 
onderwerpen, zoals: WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws. De klas die de meeste bits 
(punten) scoort, mag zich de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ noemen én wint mooie prijzen.   
MediaMasters is een onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar heeft de campagne het 
thema 'Like en Cancel', en gaat het over het stimuleren van sociaal gedrag online. Door heel het land 
vinden in buurthuizen, bibliotheken en scholen verschillende activiteiten plaats. Wilt u meer weten? 
Kijk voor meer informatie en activiteiten op www.weekvandemediawijsheid.nl.  
 
Dag van de Mantelzorger 
Mantelzorger zijn is in veel gevallen een mooie 'taak' die met veel toewijding en liefde wordt 
uitgevoerd, maar het kan ook erg zwaar zijn. Zowel mentaal als fysiek kan er een behoorlijk appèl op 
je gedaan worden, maar dat nemen veel mantelzorger voor lief. Om al die bevlogen mantelzorgers 

http://www.mediamasters.nl/
http://www.weekvandemediawijsheid.nl/
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een hart onder de riem te steken is er ook dit jaar op donderdag 10 november de 'dag van de 
mantelzorg.' Wij dragen daar als Johan Friso ook aan bij, door met een aantal kinderen cadeaudozen 
te versieren. Deze worden opgehaald op vrijdag 4 november, gevuld o.l.v. Alex Verburg (eigenaar van 
o.a. Restaurant Post) en uitgedeeld aan mantelzorgers om hen te danken voor hun energie en inzet. 
 
Sport 
Op woensdag 9 november kunnen de kinderen die zich hebben opgegeven gaan schaken en op 
woensdag 23 november tafeltennissen! De inschrijvingen hiervoor zijn gesloten. Zodra we hier meer 
informatie over hebben zetten we dat natuurlijk op de website. De deelnemers spelen in het Johan 
Friso tenue (schakers alleen het t-shirt); in de informatiebrieven van deze sporten (op de website) 
staat hoe u aan een tenue kunt komen als uw kind er nog geen heeft. 
Binnenkort kunnen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 zich inschrijven voor basketbal en ijssporten; 
inschrijven hiervoor kan t/m maandag 7 november. 
 
Nationale Schoolontbijt 
Wij doen mee met het Nationale schoolontbijt! Dit is op woensdag 9 november. 
Het eerste half uur starten we met elkaar in de klas om gezellig en gezond te ontbijten. 
Uw kind mag een bord, beker, bestek en bakje meenemen.  
In de bijlage Nationaal Schoolontbijt vindt u verdere informatie.  
 
De school in sinterklaassfeer en kerstsfeer. 
Binnenkort gaan we onze beide locaties weer in ‘Sinterklaas’- en later in ‘Kerst’-sfeer brengen. 
Daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken. We hebben 10 ouders nodig per keer. Tijdens de 
informatieavond zijn er al verschillende ouders die hebben aangegeven dat zij willen helpen.  
U kunt zich hiervoor opgegeven per mail bij de voorzitter van de Ouderraad: Magaly Verkerke, 
OR@johanfriso.nl Zij krijgt dan een totaaloverzicht van ouders die helpen. 
Sintversiering aanbrengen op locatie 196 en de Bonbondoos: vrijdag 11 november om 8.30 uur.  
Sinterklaasversiering eraf halen, kerstversiering aanbrengen: dinsdag 6 december om 08.30 uur.   
Kerstversiering eraf halen: maandag 6 januari om 08.30 uur. 
 
Inloopmoment voor ouders (met kopje koffie of thee) 
Contacten met ouders vinden wij op school heel erg belangrijk. Zo hebben we de informatieavond, 
de verschillende gesprekken rondom uw kind en natuurlijk de momenten waarop u als ouders 
binnen kunt lopen om het werk van uw kind te bekijken. 
Daarnaast zijn er ook contactmogelijkheden op het schoolplein bij de aanvang van de schooldag en is 
er altijd de mogelijkheid een persoonlijke afspraak te maken met de leerkracht van uw kind, de 
intern begeleider of de directeur van de school. Naast al deze mogelijkheden willen we u dit 
schooljaar ook uitnodigen voor een extra inloopmoment waarbij u in gesprek met andere ouders, 
ouders van de medezeggenschapsraad en met de directie van de school van gedachten kunt 
wisselen. Onder het genot van een kop koffie of thee gaan we graag met u in gesprek over alledaagse 
zaken die spelen op en rondom de school. Komend jaar willen we uitproberen of dit voor u als 
ouders, onze MR en onze directie als een meerwaarde wordt ervaren. U bent van harte welkom voor 
het eerste koffie/thee moment op vrijdag 18 november van 8.30 uur tot 9.30 uur in de 
personeelskamer van de 'bonbondoos'. Dit is het gebouw waar de groepen 5 tot en met 8 zijn 
gehuisvest. 
Dit eerste inloopmoment zal in het teken staan van kennismaken met elkaar en het delen van uw 
indruk van onze school. U bent van harte welkom! 

mailto:OR@johanfriso.nl
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Naschoolse activiteiten in de wijk Stadspolders 
In de bijlage vindt u meer informatie over de naschoolse activiteiten in onze wijk, georganiseerd door  
Gro-up ism Toppie voor alle kinderen uit de wijk stadspolders. De activiteiten vinden plaats op 
woensdagmiddag, er zijn geen kosten aan verbonden, je hoeft je niet in te schrijven en alle kinderen 
(dus ook kinderen die niet op de bso zitten) zijn welkom. 
In de bijlage Naschoolse activiteiten vindt u de verdere informatie. 
 
Belangrijke data:  
22 t/m 30 oktober: Herfstvakantie. 
01 november: Schoolfotograaf portretfoto’s 
02 november: Schoolwerk bekijken. 
04 november: Start Week van de Mediawijsheid. 
09 november: Nationaal Schoolontbijt (bord, beker, bestek en bakje mee) 
11 november: Sint versieren beide locaties  
11 november: Afsluiting Week van de Mediawijsheid. 
11 november: Nieuwsbrief 6. 
18 november: Inloopochtend voor ouders met koffie en thee (8:30-9:30) 
18 november: Plakboeken groep 1 en 2 mee naar huis. 
18 november: Onderwijsnieuwsbrief 1. 
21 november: Studiedag personeel (alle leerlingen vrij) 
 


