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Vanuit de directie 

Dit is het eerste exemplaar van ons nieuwe  

‘a-Fiertje’! Hiermee willen we jullie als ouders/

verzorgers informatie geven over de maand die 

komen gaat. Zo hopen we ouders nog beter op de 

hoogte te kunnen houden van wat er allemaal 

gebeurt op school. Hiernaast blijft voor iedere 

vakantie een schoolkrantje komen met de bijdrages 

van kinderen. Dit eerste exemplaar krijgt u 

eenmalig zowel op papier als in de mail. In het 

vervolg worden ze per mail verstuurd. Mocht u 

toch een papieren exemplaar willen ontvangen dan 

kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw 

kind. 

Uit de bouwen 

Onderbouw: Groep D (juf Yvette) heeft afscheid 

genomen van juf Romy. Zij heeft een halfjaar stage 

gelopen in deze klas.  

Middenbouw: Aankomende maand krijgen de 

kinderen uit de middenbouw, drie lessen boetseren 

aangeboden door een vakdocent. 

Bovenbouw: de groep  8 leerlingen zijn druk  bezig 

met het bezoeken van de open dagen op het 

voortgezet onderwijs. Eind februari moeten de 

leerlingen hun definitieve keuze doorgeven.  In de 

groep N (juf Jorien) heeft de klas afscheid genomen 

van juf Juul (stagiaire). 

 

Uit de werkgroepen 

Werkgroep gedrag: Met de werkgroep Gedrag zijn 

we ons aan het richten op de beloningsystemen in 

de klas. We zijn met elkaar in gesprek over de 

verschillende vormen en manieren van belonen. 

Ook zijn we met de werkgroep bezig met het 

organiseren van een studiedag rondom het thema 

Kindermishandeling. Daarnaast blijft het groene 

stoeltjesplan onze aandacht houden. We zijn trots 

op dit plan en blijven dit met elkaar evalueren. 

Werkgroep ICT: In de werkgroep ICT zijn we druk 

bezig om een ouder app te testen. Dit doen we nu 

in 4 verschillende groepen. Wanneer dit een 

succes blijkt gaan we dit in de hele school 

invoeren. 

Belangrijke data  

4 feb D en E vrij 

5 feb B en M vrij 

6 feb A en K vrij 

7 feb L en N vrij 

11 feb H en I vrij 

12 feb C, G en F vrij 

13 feb J vrij 

15 feb OPP en rapport mee 

21 feb OPP ouderavond 

23 feb t/m 3 mrt voorjaarsvakantie 
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Werkgroep 21e-eeuwse vaardigheden: We zijn 

gestart met het nieuwe leefstijlthema 

mediawijsheid. Elke groep zal hier op zijn eigen 

manier een invulling aan geven.  

Werkgroep lezen: Een aantal collega’s is naar de 

NOT beurs (Nationale Onderwijs Tentoonstelling)  

geweest om te oriënteren op het gebied van 

begrijpend lezen. Volgend jaar willen wij starten 

met een methode op school. 

Informatie personeel 

We hebben heuglijk nieuws te melden: juf Sonja 

en juf Inge O. zijn zwanger!  Juf Sonja is in juni 

uitgerekend en Juf Inge in juli. We zijn nog steeds 

hard op zoek naar nieuwe leerkrachten.  Vanaf 1 

februari start gelukkig Inanda.  Zij zal zich in het 

volgende a-Fiertje voorstellen. Ook zijn er 2 

leerkrachten dit schooljaar na de herfstvakantie 

gestart. Zij zullen zich hieronder kort voorstellen. 

Meester Ton: Mijn naam is Ton 

Lijffijt ik ben sinds eind oktober de 

ondersteuner voor de 

middenbouw. Ik ben 52 jaar jong, 

gelukkig getrouwd en vader van 3 

pubers. Naast het op SO Fier kinderen opleiden 

ben ik ook nog behoorlijk druk met het trainen, 

coachen, begeleiden en opleiden van jonge 

Softbalsters (alleen meisjes dus) die iets meer 

willen dan alleen maar recreatief een keer trainen 

en spelen. Dat doe ik voor de Stichting Utrechtse 

Softball Academy, de sportvereniging UVV en voor 

de KNBSB. Verder vind ik het erg leuk om te 

reizen, golfen, skiën en lekker te eten en te 
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drinken (dat kan je ook wel zien ) en spelletjes 

doen met mijn eigen gezin en vrienden. 

Juf Maud: Ik ben juf Maud en ik 

ben na de herfstvakantie hier op 

school komen werken. Ik 

ondersteun nu vooral groep D en 

E en ben verder in de onderbouw te vinden. Ik 

geef ook in aparte groepjes rekenen, spelling 

en begrijpend lezen. Als ik niet op school ben, 

zit ik vooral op het water in een roeiboot. Ik 

train met mijn ploeg voor wedstrijden. 

Leerlingenraad 

De afgelopen periode hebben de leerlingen in 

de raad geïnventariseerd  welke materialen zij 

missen in de klassen. Nu gaan we met elkaar 

uitzoeken of er mogelijkheden zijn om deze 

materialen aan te schaffen. 

Nieuwbouw 

De bouw van de nieuwe school is 

daadwerkelijk gestart. De komende maand 

zullen ze verder werken aan het uitgraven van 

de school en het slaan van de eerste paaltjes. 

We verwachten eind februari met een aantal 

leerlingen hier een buis te gaan begraven met 

daarin tekeningen/herinneringen op SO Fier 

aan het begin van de bouw. We kunnen niet 

wachten tot we er daadwerkelijk weer in 

kunnen! 


