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Vanuit de directie 

Bij deze alweer het tweede exemplaar van ons ‘a-

Fiertje’! We hebben positieve reacties ontvangen 

op ons eerste exemplaar, leuk. We proberen hier-

mee ook zoveel mogelijk de brieven naar huis te 

beperken dus leest u deze brief alstublieft goed 

door want er staan ook weer belangrijke data in. 

Veel leesplezier voor nu en we wensen iedereen 

een hele fijne voorjaarsvakantie! 

Uit de bouwen 

Onderbouw: De groepen 3 (klas B+C) krijgen deze 

maand handvaardigheidslessen van juf Karen.  Ver-

der hebben wij tekeningen gemaakt voor in de buis 

bij de nieuwe school.  

Middenbouw: Er zijn veel kinderen uit de midden-

bouw die voetballen. De komende tijd gaan we de 

nadruk leggen op “sportief spel” 

Bovenbouw:  Het lijkt nog ver weg, maar in juni 

gaan de groepen 7 en 8 weer op schoolkamp! We 

gaan dit jaar weer naar “camping de Roerdomp” in 

Westelbeers.  Dit zal zijn in de week van 17 juni t/m 

21 juni. U hoort nog welke data uw kind precies op 

kamp gaat. De kosten zullen rond de 60 euro zijn. 

Uit de werkgroepen 

Werkgroep gedrag:  Op vrijdag 29 maart vindt een 

studiedag over kindermishandeling plaats. Deze 

dag heeft de werkgroep voor alle leerkrachten ge-

organiseerd. 

Werkgroep ICT: Een update vanuit de werkgroep ICT: 

de ouders die de Parro-app hebben getest krijgen bin-

nenkort een bericht. In dit bericht worden er een aan-

tal vragen gesteld over hun ervaringen met de Parro 

app. Aan de hand hiervan beslissen wij of we hem voor 

de hele school gaan gebruiken.  

Werkgroep 21e eeuwse vaardigheden: In de afgelo-

pen weken is mediawijsheid in alle klassen behandeld. 

In de week na de voorjaarsvakantie start het nieuwe 

thema van leefstijl: Ik vertrouw op mij! 

Werkgroep lezen: Vanuit de werkgroep willen we be-

nadrukken hoe belangrijk het is dat alle kinderen ook 

thuis oefenen met lezen. Blijf dit dus ook echt doen! 

Voor tips kunt u altijd bij de leerkrachten terecht. 

Informatie personeel 

Voor de tweede editie van het A-Fiertje is juf Inanda 

gevraagd om iets over zichzelf te schrijven. “Velen van 

jullie zullen mij nog niet kennen want ik werk pas sinds 
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SO Fier, waar je trots op jezelf kan zijn 

1 februari bij SO Fier. Ik ga samen met juf Hester 

klas H draaien en daar heb ik ontzettend veel zin in. 

Ik ben de afgelopen weken al goed geholpen door 

alle meesters en juffen en ik heb al in de klas mo-

gen meedraaien. Gelukkig ben ik bekend met de 

doelgroep want mijn vorige baan was ook in het 

speciaal onderwijs. De afgelopen 9 jaar was ik 

werkzaam bij het VSO Heuvelrugcollege, wat een 

onderdeel is van organisatie Intermetzo (voorheen 

Zonnehuizen). Ik heb daar altijd met heel veel ple-

zier gewerkt, maar ik was toe aan een nieuwe uit-

daging en die heb ik bij SO Fier gevonden. Op 

woensdag, donderdag en vrijdag kunnen jullie mij 

tegenkomen, op alle andere dagen doe ik leuke 

dingen met mijn zoon en 

vriend en ga ik graag voet-

ballen! Hopelijk komen we 

elkaar binnenkort tegen en als je 

meer over mij wilt weten, schroom niet om het te 

vragen. Groet, Inanda van Wijk” 

Juf Marit is terug van haar reis naar India. Zij is 

vanaf 1 februari werkzaam in de bovenbouw. Ze 

werkt 2 dagen met kleine groepjes en staat op 

donderdag voor de groep van meester Patrick en 

op de vrijdag voor de groep van juf Jorien. 

Meester Jan K. is langdurig ziek en zal dit school-

jaar niet meer in groep  H werkzaam zijn. Op maan-

dag en dinsdag zal juf Hester de groep overnemen. 

Op de woensdag, donderdag en vrijdag zal juf 

Inanda dit doen. 

Op woensdag heeft groep M (juf Willy) nog geen 

leerkracht. De leerlingen zullen deze dag voorlopig 

verdeeld worden. 

A-fiertje  

Nieuwbouw 

De nieuwbouw is nu echt begonnen! Wanneer je nu 

gaat kijken zie je de bouwketen op het terrein staan en 

zijn het gebouw en de sporthallen uitgegraven zodat je 

de omtrek al goed kunt zien. De start heeft even op zich 

laten wachten maar nu hopen we volle kracht vooruit 

te gaan! 

Leerlingenraad 

De leerlingenraad gaat op donderdag 7 maart op be-

zoek bij de nieuwbouw. Zij zullen hier een buis in de 

grond stoppen met daarin brieven van de leerlingen 

over wie ze zijn en wat ze doen.  

Ook is de leerlingenraad druk bezig met de invulling 

van de nieuwe schoolkrant. Elke bovenbouwgroep 

heeft zijn eigen rubriek en is hier verantwoordelijk 

voor. Voor deze vakantie zal er geen schoolkrant ko-

men. In de 2e week na de voorjaarsvakantie zal de eer-

ste schoolkrant mee naar huis gaan. 

Staking 

Op vrijdag 15 maart is er een landelijke staking in het 

onderwijs. Ook op onze school gaat een groot deel van 

de leerkrachten staken. De school zal deze dag dan ook 

GESLOTEN zijn. 

Schoolfotograaf 

Op maandag 18 maart komt de schoolfotograaf. Alle 

kinderen zullen individueel en met hun eigen klas op de 

foto gaan. Kinderen kunnen ook met broertjes/zusjes 

op de foto. Dit kan van 13.15 uur tot 13.50. Als u hier 

gebruik van wilt maken, geef dat even door aan de leer-

kracht van uw kind. 
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