Nieuwsbrief 5
2 november 2018
Schriften kijken
Maandag 5 november a.s. is er na schooltijd gelegenheid voor de ouders/verzorgers van kinderen in
de groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

Veiligheid op het schoolplein
In verband met de veiligheid is het niet toegestaan om te fietsen op de schoolpleinen van
beide locaties. Daarnaast is het niet toegestaan om te fietsen op het pad naast locatie 196.
Bij het hek graag afstappen! Alleen zo houden we het voor kinderen, vaders, moeders, opa’s
en oma’s veilig op onze schoolpleinen en op het pad naast locatie 196.
Naar het Sinterklaashuis met de groepen 1/2
Sinterklaas is nog niet in het land, maar we hebben al wel een uitnodiging gehad om met de kleuters
Sinterklaas in zijn logeerhuis in Dordrecht op te zoeken. Op maandag 26 november gaan we met de
bus naar het Sinterklaashuis. Per groep gaan er 2 extra begeleiders mee.
Omdat deze bezoekjes midden op de morgen plaatsvinden, is er besloten dat de kleuters die dag een
continurooster hebben. De kleuters zijn die dag van 08.30-14.00 uur op school. Geeft u uw kind dan
wel een lunchpakket mee?
In de komende nieuwsbrieven volgt verdere informatie over het sinterklaasfeest op onze school.

Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad
Een aantal keer per jaar houden wij u in de nieuwsbrief op de hoogte van onderwerpen die
besproken zijn in de vergadering van de medezeggenschapsraad (MR). In de MR nemen ouders en
personeelsleden zitting, de directeur is adviserend lid.
Graag delen we enkele zaken die tijdens de laatste vergadering besproken zijn:
 Het lunchlokaal: De MR is blij dat er een oplossing is gevonden voor de tekorten bij de
overblijfouders, zodat iedere leerling gebruik kan blijven maken van deze mogelijkheid. Dank aan
de ouders die meedachten in oplossingen en als MR blijft het onze aandacht houden.
 Personeelsaangelegenheden: De MR is door de directeur op de hoogte gehouden van lief en leed
in het team. De MR is dankbaar dat er steeds weer een oplossing wordt gevonden bij
veranderingen in het team.
 Inzet gelden werkdrukakkoord: De MR is geïnformeerd hoe de werkdrukgelden op de Johan Friso
worden ingezet. De MR is blij om te zien dat het geld wordt gebruikt om extra formatie te
creëren, zodat leerlingen en leerkrachten extra worden ondersteund.
 Jaarrekening: Als MR hadden we hierin inzage en deze zal op de volgende MR besproken
worden.
 Jaarplan: Dit werd door de MR vastgesteld.
 Schoolplan: De MR is betrokken bij het schrijven aan het nieuwe schoolplan. Het bestaande
schoolplan was voor 2015-2019 geschreven.
 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): De MR steunt hierbij het beleid van de
school. Dit beleid is gemaakt om uitvoering te geven aan de wetgeving die opgelegd is en we
willen u als MR vragen om dit beleid ook te steunen en hier op de juiste wijze mee om te gaan.
Voor verdere informatie over de MR verwijzen wij u naar de MR-pagina op de website van onze
school.

1/2

Nieuws van de sportcommissie
Er is veel gesport de afgelopen tijd! Vlak voor de herfstvakantie op woensdag 17 oktober hebben de
kinderen die zich hadden opgegeven meegedaan aan judo. Het was een gezellige middag waarin ze
veel geleerd hebben over judo.
Op woensdag 24 oktober, in de herfstvakantie, hebben 27 leerlingen deelgenomen aan de
ijssporten. Een middag lang kregen de kinderen clinics waarin ze de basis leerden van het shorttrack,
kunstrijden en ijshockey. Aan het einde van deze middag werd er behoorlijk snelheid gemaakt bij de
shorttrack, konden de kinderen een rondje draaien of achteruit schaatsen bij het kunstrijden en werd
er zowaar een wedstrijdje ijshockey gehouden. De kinderen hadden het erg naar hun zin, de ouders
hadden het vooral erg koud! En afgelopen woensdag is er door de kinderen van groepen 3/4
gekorfbald bij CKV Oranje Wit.
De komende weken staan worstelen en schaken op het programma. Hiervoor zijn de inschrijvingen
inmiddels gesloten.
Op woensdag 14 november staat voor de eerste keer de sport worstelen op het programma. Dit is in
sporthal Reeweg. Hiervoor heeft zich een klein aantal kinderen opgegeven. We wensen hen veel
worstelplezier en zijn benieuwd naar hun ervaring met deze nieuwe sport.
Op woensdag 21 november zal er tegen andere scholen geschaakt worden in de kantine bij Deetos
Snel. In december zal er op verschillende woensdagen meegedaan worden aan freerunning.
Binnenkort kan er worden ingeschreven voor de sporten tafeltennis en basketbal. Let op: deze
worden gehouden in de kerstvakantie.
Voor alle informatie over de sporten en inschrijfdata verwijzen wij u naar onze website.

Belangrijke data
09 november: Onderwijsnieuwsbrief 1 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
16 november: Nieuwsbrief 6 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
16 november: Start Week van de Mediawijsheid (groepen 7).
23 november: Afsluiting Week van de Mediawijsheid (groepen 7).
26 november: De kleuters gaan naar het Sinterklaashuis.
30 november: Nieuwsbrief 7 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
05 december: Sinterklaasfeest.
14 december: Nieuwsbrief 8 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
19 december: Kerstviering groepen 1 t/m 4 (in de klas).
20 december: Kerstviering groepen 5 t/m 8 (in de klas).
21 december: Alle leerlingen ’s middags vrij.
22 december t/m 6 januari: Kerstvakantie.
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