Nieuwsbrief Prins Johan Frisoschool
februari 2020

Inleiding
Beste ouders, leden en donateurs,
Het is alweer de laatste week voor de voorjaarsvakantie. Wat is er in de afgelopen
weken veel gebeurd. De kinderen hebben hard gewerkt om hun landelijke CITO-toetsen
goed te maken. Vervolgens hebben we als team de analyses gemaakt met zo nodig een
bijstelling in het geplande aanbod.
In deze nieuwsbrief blikken we ook vooruit. We informeren u over een aantal belangrijke
zaken zoals onze projectmaand, de sportdag, verlof van juf Boone en het zoeken van
een nieuwe directeur.
We hopen dat de nieuwsbrief u van de nodige informatie voorziet!
Vriendelijke groet namens het team,
M.H. Koppert - directeur
Juf van Dalfsen, medeopsteller van de nieuwsbrief
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Afscheid juf Koppert en werving nieuwe directeur

Zoals u misschien al wel gelezen en gehoord heeft, moeten we helaas op zoek naar een
nieuwe directeur voor de Prins Johan Friso school. In de afgelopen weken is de
onderstaande mail verzonden naar alle ouders en van de school.
Beste ouders,
Het is niet fijn om over mezelf te schrijven, soms is het wel noodzakelijk en daarom
ontvangt u deze mail.
Zoals u weet kon ik de laatste maanden mijn werk niet volledig doen. Dit heeft te
maken met een auto-immuunziekte.
Tot mijn spijt moet ik u meedelen dat ik dit schooljaar zal stoppen met het werk als
directeur. De functie past niet meer bij mijn mogelijkheden. Dat ligt niet aan het
directeurschap maar aan mijn beperkingen/mogelijkheden. Vooral de reuma vraagt
veel van mijn kracht; daardoor kan ik het werk in de nabije toekomst niet doen zoals
dat nodig is voor de school. Momenteel vangen we dat als team op en dat willen we
zo voortzetten tot er een oplossing gevonden is.
Ik hield en houd veel van 'onze' school, deze school verdient het beste en verdient dan
ook een directeur die zijn/haar taak kan volbrengen.
Daarom zal er in de komende maanden gezocht worden naar een nieuwe directeur.
We hopen u op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen in de werving of
benoeming.
De komende tijd hoop ik mijn werk voort te zetten voor zover dat mogelijk is. Schroom
daarom niet om een afspraak te maken of te even langs te komen.
Een hartelijke groet met gemengde gevoelens,
Juf Koppert
Vanaf deze week starten we met het werven van een nieuwe directeur. De
sollicitatietermijn loopt tot zaterdag 7 maart; daarna begint een proces van brieven
lezen en gesprekken houden. Het streven is om eind maart de sollicitatieprocedure af te
ronden. We hopen dat de nieuwe directeur nog dit schooljaar kan beginnen met het
inwerken op de PJF.
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Verlof juf Boone

Juf Boone is inmiddels met zwangerschapsverlof gegaan. Het afgelopen half jaar heeft
ze de plusklas lesgegeven. De laatste lesdag van juf Boone hebben ze er een gezellig
dag van gemaakt. Juf Driesse geeft tijdens de verlofperiode de plusklas les. We hopen
dat alles goed mag gaan met juf Boone en de baby. Juf Boone hoopt aanvullend
ouderschapsverlof op te nemen tot de zomervakantie.

Jubileum juf Boone

Zo hebben we nog een leuke nieuwtje over juf Boone, want wist u dat juf Boone
inmiddels 12,5 jaar in dienst is op de Prins Johan Frisoschool? Ook via deze weg willen
we de juf bedanken voor alles wat ze voor de PJF heeft gedaan in de afgelopen 12,5
jaar. Namens alle kinderen en collega’s: van harte gefeliciteerd met dit mooie jubileum.
De juf heeft thuis een kadootje gehad voor dit jubileum.

Juf Grootenboer

Afgelopen week is juf Grootenboer thuis verrast door een aantal kinderen van groep 3-4
die een mooi cadeau voor de juf hadden. Natuurlijk kreeg de juf toen ook de vraag:
wanneer komt u weer?
Juf Grootenboer heeft aangegeven dat dit nog niet duidelijk is. Op dit moment is ze nog
in afwachting van uitslagen met daarop aansluitend een operatie of een behandeling.
Dit brengt onzekerheid mee en we hopen van harte dat de juf een goede behandeling
mag ontvangen met een positief resultaat voor haar gezondheid. Namens juf
Grootenboer, hartelijk dank voor alle meeleven en alle cadeautjes.
Juf Grootenboer, we bidden voor u dat de Heere u sterkte mag geven in deze moeilijke
tijd!

Goede doel 2020

Begin van dit kalenderjaar is er een stemming geweest over het goede doel voor 2020.
We konden de keuze maken uit drie doelen die door de OC, MR en het team zijn
aangedragen. De stemming heeft plaatsgevonden onder de OC, MR, AR, de collega’s en
de leerlingenraad. We willen iedereen hartelijk danken voor hun stem.
Dit jaar is de keuze dus gevallen op een donatie voor het hersenonderzoek bij kinderen
via het Sophia ziekenhuis. Hieronder meer informatie van de betreffende website
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Het Sophia kinderhersencentrum,
samen weten we veel meer!
De hersenen zijn het meest complexe orgaan van het lichaam. En tegelijkertijd het meest
essentiële orgaan voor een goede ontwikkeling van een kind. Een kleine afwijking heeft vaak
vergaande gevolgen. Specialisten en wetenschappers bundelen hun krachten in het nieuwe
expertisecentrum van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis om kinderen met een
aandoening aan het hoofd, de hersenen en de zintuigen een optimaal niveau van functioneren en
participeren in de samenleving te geven. Denk aan kinderen met een slecht gehoor of zicht, maar
ook kinderen met een hersentrauma, gezichtsafwijking en moeilijk behandelbare aandoeningen
als epilepsie of autisme.
Waarom nu?
De ontwikkelingen gaan razendsnel. Door nu de handen ineen te slaan kunnen we de nieuwste
inzichten en onderzoekstechnieken optimaal benutten en multidisciplinaire zorg bieden. Daarmee
komt voor aandoeningen die eerder als onbehandelbaar werden beschouwd nu zicht op therapie.
Het Sophia Kinderhersenlab
Samen met donateurs willen we een belangrijk onderdeel van het Kinderhersencentrum
realiseren; het “Sophia Kinderhersenlab”. Hier wil het Sophia kinderen met verschillende
aandoeningen vanuit een brede visie spelenderwijs testen en meten. Zo leren de specialisten veel
over de werking en ontwikkeling van de hersenen met als doel om ieder kind de beste
behandeling te geven en een optimale kwaliteit van leven te bieden.

Prins Johan Frisoschool

4

Uitnodiging jaarvergadering

DV. 6 april staat de jaarvergadering voor leden en donateurs op de planning. U bent van
harte welkom op deze avond! Dhr. J.J. Riemens hoopt deze avond af te treden en de
leden en donateurs kunnen die avond hun stem uitbrengen voor een nieuw lid van de
Adviesraad.
Wilt u ook lid worden van de schoolvereniging? Dat is altijd welkom! Vraag op school
naar het formulier. Ook wanneer u geen lid bent van de schoolvereniging bent u welkom
op onze jaarvergadering. Deze vergadering is een formaliteit voor het vaststellen van de
jaarstukken. De adviesraad vergadert verder ongeveer 6 keer per jaar, zij hebben als
doelstelling om de oorspronkelijke schoolidentiteit te bewaken na de fusie met andere
scholen binnen Kindwijs. Elke school heeft een adviesraad om de zogenaamde ‘couleur
locale’ te behouden.

Projectmaand

In de maand maart staat de projectmaand op de planning. We hebben dit jaar een klein
project. Dit betekent dat er iets minder te zien is voor u als ouders. Het kijkmoment
organiseren we na de sponsorloop op woensdagmorgen 1 april. U bent vanaf 11.30 uur
hartelijk welkom in de klassen.
Als thema hebben we dit keer gekozen voor gebouwen. Direct na de voorjaarsvakantie
zal elke klas het thema bekend maken in de groep. We hopen dat u ons wil helpen met
het verzamelen van spullen. Mogelijk bent u in bepaalde steden of gebouwen geweest
en wilt u daarvan iets uitlenen aan de klas van uw kind.

Sportdag

De sportdag staat gepland op woensdag 20 mei. Deze dag wordt georganiseerd door
VO-leerlingen van de Prins Maurits. Afgelopen week hebben de meesters overleg gehad
met deze leerlingen. We hopen op een mooie sportdag!

Gewijzigde datum bazar
In verband met andere verkopingen is de bazar van de school verzet naar zaterdag 30
mei. Dit is de zaterdag voor Pinksteren. De oudercommissie is bezig met het
verzamelen van goede ideeën. Wilt u de datum noteren in uw agenda?
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Mmmmh fruit…..sommige mensen zijn er dol op! Zoals iedereen weet komt fruit voor in
de schijf van vijf en is het heel gezond. Om het eten van fruit te stimuleren willen we na
de voorjaarsvakantie starten met een FRUIT/GROENTE-woensdag.
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Kalender komende periode
datum

activiteit

21 feb.

Warme truiendag, de kachel staat die dag een paar graden lager

24 – 28 feb.

Voorjaarsvakantie

maart

Projectmaand

9 - 13 maart

Biddagweek: woensdag is het biddag, de kinderen hebben ‘s morgens
gewoon les tenzij ze een kerkdienst bezoeken.

13 maart

Creaworkshops

1 april

10.30 uur sponsorloop &
11.30 uur kijkmoment voor alle belangstellenden n.a.v. onze themaweken

6 april

Jaarvergadering

9 april

Paasviering voor de kinderen

10 april

Goede Vrijdag, iedereen is deze dag vrij

13 april

Tweede Paasdag, iedereen is deze dag vrij

17 april

Koningsontbijt voor alle kinderen &
Koningsspelen in de ochtend voor gr. 0-4 en in de middag voor gr. 5-8

27 april

Aubade zingen rond 9.45 uur in Ons Huis of op het grasveld bij de flat

20 april - 5 mei

Meivakantie + 4 en 5 mei vrij i.v.m. studiedag van de leerkrachten en een
nationale vrije dag op 5 mei

11 - 15 mei

Eindtoets groep 8

30 mei

Bazar 9.30-13.30 uur

5 juni

meester- en juffendag

22 juni

Leerlingen vrij i.v.m. teamdag leerlingzorg

1 juli

schoolreis groep 0-1-2, groep 3-8 gaat die dag gewoon naar school

2 juli

schoolreis groep 3-8, de kleuters gaan die dag gewoon naar school

GEWIJZIGDE DATUM

