Prins Johan Frisoschool

1

Beste ouders, leden van de schoolvereniging,
We staan weer aan het eind van het schooljaar, aan het begin van de zomervakantie. We kijken
terug op een bijzonder jaar. Een jaar waarin we te maken hadden met vreugde en verdriet. Veel
leerlingen en personeelsleden zijn in het begin van het schooljaar afwezig geweest vanwege
corona, gelukkig konden we in de tweede helft van het schooljaar weer steeds meer dingen doen.
Door het jaar heen hebben we ervaren dat we gedragen zijn door God en dat Hij erbij was. We
kregen de kracht om het werk te doen, met iedereen die rondom de school staat. Mooi dat we zo
die samenhorigheid hebben ervaren. In deze nieuwsbrief vertellen we u zo over een aantal
gebeurtenissen in het afgelopen half jaar. Veel leesplezier.

Speeltoestel
Donderdag 14 april is het nieuwe klimtoestel in gebruikgenomen! Een nieuw klimtoestel stond
hoog op de agenda van de leerlingenraad, die aan het begin van schooljaar 2021-2022 werd
gekozen uit de leerlingen van groep 5 tot en met 8. Het oude klimtoestel en het parcours waren
aan vervanging toe. In de eerste maanden van het schooljaar zocht de leerlingenraad een mooi
toestel uit en overlegden dat met de leerlingen in de eigen klas. Er was echter een probleem. De
kosten voor het uitgekozen toestel (en een losse schommel) waren hoger dan het budget. Dat
budget kon nog worden aangevuld met de helft van het bedrag van de sponsorloop t.g.v. het
jubileum. De kosten voor het plaatsen van het klimtoestel waren behoorlijk hoog en daarom is
besloten om dat zelf te doen. De rest van het geld werd door acties van de leerlingenraad bij
elkaar gebracht. Bij de Dagwinkel, de Watersportwinkel en het Frietkot kwamen potjes te staan
om het wisselgeld te doneren.
Begin december werd het klimtoestel besteld en omdat het op voorraad was, kon het al snel
geleverd worden. De zaterdagen in februari en maart werden benut om met vaders, opa’s,
meesters en oud-leerlingen het oude toestel te slopen, het nieuwe klimtoestel te plaatsen,
nieuwe rubberen tegels te leggen, het gebied rondom de schommel en de duikelstangen af te
graven en te voorzien van houtsnippers en een groot deel van het plein opnieuw te bestraten. In
een paar regels geschetst, maar een enorm karwei.
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Tijdens de opening applaudisseren de kinderen voor de sponsoren en de klussers. De klussers
krijgen allemaal een “must have medaille” uitgereikt: PJF klusser 2022. Na het aftellen
beklimmen de leerlingen van de leerlingenraad als eerste het klimtoestel, daarna sluiten alle
kinderen aan om de foto te maken.
De school laat weten de sponsoren dankbaar te zijn, te weten: ouders, opa’s en oma’s, M. van
Zanten, Esselink, Eilanden-Nieuws, Hoveniersbedrijf van Wezel, Fysiocenter Flakkee,
Autorijschool W. van den Tol, Nimwegen reclame en Dierenartsenpraktijk Oude-Tonge.
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Kijkavond thema maand
Wat hebben boeken veel te zeggen! Dat is de korte conclusie als we terugkijken op onze
themamaand. Wat hebben de kinderen hard gewerkt aan het thema en veel geleerd! In groep 1/2
hebben de kinderen met Bever heel veel ontdekt! Groep 3/4 is met Paddington op bezoek
geweest in Londen. Groep 5/6 ontdekte de Nieuwe Wereld met Columbus. Groep 7/8 leerde met
Anne Frank wat vrijheid inhoudt. Op de kijkavond konden we het resultaat zien van alles wat
geleerd en gemaakt was. Heel veel vaders, moeders, broers, zussen, opa's en oma's, ooms, tantes
en andere belangstellenden bezochten onze school. Ouderwets gezellig om zo weer samen op
school te zijn! Het restaurant in de gemeenschapsruimte deed ook goede zaken. Hartelijk dank
daarvoor aan de oudercommissie! Daarbij is het mooie bedrag opgehaald van 160 euro! Dat
bedrag hebben we overgemaakt naar 't Loosje t.b.v. hulp Oekraïne.
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Actie Oekraïne
Als school hebben we in het afgelopen half jaar actie gevoerd voor Oekraïne. Kinderen hebben
boodschappen verzameld, langs de deuren geweest. Al deze boodschappen zijn op transport
gegaan. Er is een groep mensen (waarvan een aantal uit Herkingen) naar Oekraïne geweest om
daar 10 dagen te helpen met zaaien, omdat de boeren zelf moesten vechten. We hebben van het
geld van de sponsorloop (800 euro) de diesel gesponsord. Het resterende deel van het geld van
de sponsorloop plus het ingezamelde geld (321,20) hebben we overgemaakt naar Het Loosje
t.b.v. hulp Oekraïne. Toen ik de 'ton' openmaakte vond ik de enveloppen zoals u ze kunt zien op
de foto. Wat mooi om te zien dat kinderen op allerlei manieren betrokken zijn om onze verre
naaste te helpen.
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Zonnepanelen actie Rabobank
Echt energiezuinig is het schoolgebouw niet. Maar de eerste stappen richting een duurzaam
pand zijn gezet. Op vrijdag 22 april ontving schooldirecteur Leon van Dalen een cheque van
8.000 euro uit handen van directeur Caspert van der Wel van de Rabobank Zuid-Hollandse
Eilanden. Het geld is bestemd voor de aanschaf van zonnepanelen.De cheque vloeit voort uit de
actie Verduurzamen Maatschappelijke Gebouwen van de Rabobank. Met deze landelijke actie
wil de bank een bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving en het versnellen van de
energietransitie door te investeren in zonnepanelen voor bijvoorbeeld scholen, musea,
bibliotheken, theaters, clubhuizen en buurthuizen.
Voor de Prins Johan Frisoschool is deze investering een onderdeel van een veel groter plan om
het schoolgebouw duurzaam te maken. Directeur Van Dalen: “Het gebouw is 46 jaar oud en
grotendeels nog in de oorspronkelijke staat. De warmte vliegt eruit… In de tussentijd is het pand
alleen fleurig opgeschilderd. Er moet echt het een en ander gebeuren. Denk aan isolatie,
vloerverwarming en een warmtepomp. Om energieneutraal te zijn hebben we 120 tot 150
zonnepanelen nodig. We hebben 900 vierkante meter dak, dus… we kunnen het hele dorp wel
voorzien van zonne-energie.”
Bij de gewenste renovatie gaat het niet alleen om verduurzaming, maar ook om een andere
indeling van het gebouw, die meer aansluit bij de hedendaagse manier van lesgeven. “Het kan in
zeven weken”, zegt bestuurder Hans Nagtegaal van Kindwijs. “Dat hebben we pas gezien bij een
school in Spijkenisse. Schitterend gerenoveerd!”
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Schoolreizen
Op 21 en 22 juni gingen de leerlingen op schoolreis. Groep 1-2 ging naar de Flipjes, groep 3-8
ging naar Slot Loevestein en Bosbad Hoeven. De foto’s geven een impressie van de dag!
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25 jaar in het onderwijs
Vrijdag 1 juli hebben we meester van Dalen, onze directeur verrast! We hebben zonder dat hij het
wist een klein feestje voorbereid omdat hij al 25 jaar in het onderwijs werkt. De kinderen zaten
ook in het complot.
Ze vonden het prachtig. Meester Knops ging samen met meester van Dalen een rondje lopen.
Toen ze terugkwamen was de school versierd en hebben de kinderen en collega's de meester
toegezongen. Dat lied was door de meesters gemaakt. Daarna overhandigden de kinderen de
zelfgemaakte cadeautjes. Ze werden getrakteerd op een ijsje. Dat ging er zeker in. Als collega's
hebben we na schooltijd nog een hapje en een drankje genuttigd! Met van ons ook een cadeautje
uiteraard! We hebben er allemaal van genoten!
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Tenslotte
We zijn weer aan het eind gekomen van deze nieuwsbrief. We wensen iedereen een hele fijne
vakantie! En we doen u de hartelijke groeten van de kinderenen het team!
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