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Nieuwsbrief 2 
17 september 2021 
 
Startgesprekken 
Bij de ‘Startgesprekken’ komende week zijn niet alle ouders tegelijk in de school. We vinden het erg 
belangrijk dat we elkaar aan het begin van het nieuwe schooljaar ontmoeten en daarom willen we 
deze wel door laten gaan. Denkt u hierbij wel aan het houden van anderhalve meter afstand tot 
andere volwassenen?!  
 
Schoolreis groepen 3 t/m 7  
Zoals u weet gaan we donderdag 23 september op schoolreis. De groepen 3 en 4 gaan naar het 
Plaswijckpark en de groepen 5, 6 en 7 naar Duinrell.  
Deze week hebben alle leerlingen en begeleiders een brief meegekregen met de laatste informatie.  
Willen ouders die verwachten dat hun kind wagenziek is, dit melden aan de leerkracht van hun kind?  
De groepen 5, 6 en 7 zullen rond 9.00 uur vertrekken; de groepen 3 en 4 rond 9.15 uur. Natuurlijk 
kunt u uw kind komen uitzwaaien. Denkt u hierbij ook weer aan het houden van anderhalve meter 
afstand tot andere volwassenen?! De groepen 3 en 4 zullen tussen 16.30 en 17.00 uur weer bij 
school arriveren en de groepen 5, 6 en 7 tussen 17.00 en 17.30 uur  
De groepen 1, 2 en 8 zijn op deze dag gewoon op school.  
 
Week tegen het pesten 
Week 39, dat is van maandag 27 september t/m vrijdag 1 oktober, is de ‘Week tegen pesten 2021’. 
Het thema is: ‘Buitensluiten? Uitgesloten!’ De zomervakantie is nog maar net voorbij en wanneer je 
elkaar een tijd niet gezien hebt, is het belangrijk om weer (nieuwe) normen te stellen en in de groep 
te bespreken hoe je met elkaar wilt omgaan. Uiteraard hebben we standaard de lessen van de 
Kanjertraining in de roosters opgenomen, maar in de week tegen het pesten besteden we op gepaste 
wijze extra aandacht aan dit thema. Zo zorgen we samen voor een goede sfeer in de groep, zodat er 
minder behoefte is om te pesten. Meester Enrico zal, als anti-pestcoördinator, aan alle groepen een 
bezoekje brengen, geen enkele groep 'uitgesloten!' 
 
Groepsapp van ouders 
Op school besteden wij veel aandacht aan het veilig gebruik van sociale media. We vinden het 
belangrijk dat de kinderen goed begrijpen welke regels er zijn in het veilig communiceren met elkaar. 
Berichten op sociale media en via WhatsApp kunnen snel leiden tot allerlei misverstanden. 
In heel veel groepen hebben ouders onderling een groepsapp. Dat is een ontzettend handig middel 
om praktische zaken met elkaar uit te wisselen. Helaas is het de afgelopen weken een aantal keer 
voorgekomen dat er via de groepsapp door ouders gevoelige informatie werd uitgewisseld. We 
willen u heel dringend vragen persoonlijke zaken met de persoon in kwestie te bespreken en dit niet 
via de groepsapp van de groep van uw kind te doen. 
 
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. 
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Absentie in PARRO  
U kunt vanaf nu absenties via de Parro-app aan de school melden en hoeft u daarvoor niet meer naar 
school te bellen.  
U vindt dit in de Parro-app bij de ‘Acties’. Wilt u dit dan wel voor 8:00 uur doen? Dan zijn de 
leerkrachten nog in de gelegenheid om dit lezen. 
 

 
 
Sport in de nieuwsbrief 
Het gaat de goede kant op met de vernieuwde website van DordtSport. Dat is goed nieuws en we 
hebben nog meer goed nieuws: het schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 3 en 4 gaat door! Het 
toernooi wordt gehouden op woensdagmiddag 27 oktober a.s. in de sporthal van Oranje-Wit, 
Nieuwe Noordpolderweg 5. Komende week zullen we de kinderen van de groepen 3 en 4 een 
informatiebrief hierover meegeven.  
In de volgende nieuwsbrief zal ik u informeren over de gang van zaken rondom het schooltenue; 
kinderen die sporten namens de Johan Friso doen dat namelijk allemaal in het Johan Friso 
sporttenue. Wilt u nu alvast weten hoe dat zit? Kijk dan gerust alvast op onze 
website www.johanfriso.nl -> informatie -> sport 
 
Actie kinderpostzegels, groep 8  
Ook dit schooljaar doen we met de groepen 8 mee aan de Kinderpostzegelactie! Vanaf 29 september 
gaan deze kinderen zich weer volop inzetten voor díe kwetsbare kinderen die wel wat extra hulp 
kunnen gebruiken. Ze zullen met een speciale 'box' met formulieren langs de deuren gaan om de 
producten van de Kinderpostzegelactie te verkopen. Mensen die iets willen bestellen kunnen dat 
doen d.m.v. het invullen van dit formulier óf direct bestellen via een QR-code. Zo zorgen we ervoor 
dat de kinderen niet met geld rond hoeven te lopen. Het kan natuurlijk gebeuren u niet thuis bent op 
het moment dat er wordt aangebeld. Dan kan een kind het bestelformulier achterlaten in de 
brievenbus en kunt u alsnog uw bestelling plaatsen. We zullen de kinderen in de klas natuurlijk 
uitgebreid informeren hoe alles in zijn werk gaat! Ook krijgen ze een informatiebrief voor de ouders 
mee naar huis. Omdat de actie op 29 september precies om 12.00 uur start zijn de kinderen van de 
groepen 8 die dag al om 12.00 uur uit. Zo kunnen ze meteen aan de slag! 
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Lunchlokaal zoekt nieuwe overblijfkrachten voor de Johan Friso school   
De overblijf van de Johan Friso is op zoek naar nieuwe overblijfkrachten. Heb je tijd om één of twee 
vaste dagen per week samen met een andere overblijfkracht de kinderen te begeleiden bij het eten 
en spelen in hun middagpauze, dan horen wij dat graag! Je eigen kinderen kunnen uiteraard 
kosteloos overblijven. Een jonger broertje of zusje mag meegenomen worden naar de overblijf.  
Voor iedere gedraaide overblijf beurt ontvang je een vrijwilligersvergoeding van € 12,50. Aanmelden 
kan bij onze overblijfcoördinator, Anna de Jong anna@lunchlokaal.nl of 06-34490760. 
 
Belangrijke data: 
20 t/m 22 september: Startgesprekken groepen 1 t/m 8. 
23 september: Groepen 3 t/m 7 op schoolreis; groepen 1, 2 en 8 gaan naar school. 
01 oktober: Nieuwsbrief 3 staat op de website en wordt verspreid via Parro. 
06 oktober: Start van de Kinderboekenweek. 
13 oktober: Schoolfotograaf (’s middags broertjes-/zusjesfoto). 
14 oktober: Schoolfotograaf. 
15 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek. 
15 oktober: Nieuwsbrief 4 staat op de website en wordt verspreid via Parro. 
16 t/m 24 oktober: Herfstvakantie. 


