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Maandelijks ouderbulletin
Vanuit de directie
De herfst
heeft
inmiddels
duidelijk
zijn intrede
gedaan. Dat
zien we
helaas ook terug in het aantal griepgevallen
bij zowel de kinderen als de leerkrachten
hoewel we nog weinig te klagen hebben
gelukkig. Nu we de wintermaanden ingaan
is het ook weer wat spannender of we
wellicht weer last van het Corona-virus gaan
krijgen. Hier hebben we ons als school op
voorbereid door al verschillende plannen
klaar te hebben liggen voor verschillende
‘fases'. We hopen uiteraard dat dit allemaal
niet nodig gaat zijn.
Verder zijn we blij dat we alle groepen nog
goed bezet hebben zodat alle kinderen
gelukkig alle dagen naar school kunnen.

Ik heb het naar mijn zin met de kinderen en
we hebben een fijne start gemaakt.
Voorheen heb ik drie jaar op een reguliere
basisschool in Utrecht gewerkt. In mijn vrije
tijd vind ik het leuk om uit eten te gaan, met
vrienden dingen te
doen of om lekker
in de natuur te
wandelen. We gaan
er een fijn
schooljaar van
maken!
In groep 8b start juf Sonja Cecilson per 1
november. Zij zal de dagen van juf Aziza
overnemen. Binnenkort zal zij zich hier ook
voorstellen aan u.
Ook is juf Malika onlangs begonnen met
haar stage bij juf Sofie in groep 6. Zij is er
altijd op dinsdag. Welkom!

Uit de bouwen
Onderbouw

Personeelszaken
In groep 7 is dit
jaar een nieuwe
leerkracht
gestart:
Esmeralda.
Hieronder stelt zij
zich aan u voor:
Mijn naam is
Esmeralda
Stoppelenburg.
Inmiddels ben ik sinds 5 weken werkzaam
op SO Fier in groep 7A. Ik werk dit
schooljaar elke week van maandag tot en
met vrijdag.

In de onderbouw starten de groepen 1-2 in
oktober met het thema 'herfst'. De groepen
4 zijn zojuist gestart met Faqta en dan met
het thema ’dit ben ik’. Vanaf 3 oktober staat
de schoolregel: ‘je helpt elkaar’ centraal. We
zullen met elkaar aandacht besteden aan
hoe je in verschillende situaties elkaar kunt
helpen en wat je kunt doen als iemand geen
hulp wil.

Middenbouw

In de middenbouw zijn we bezig met
groepsdoorbroken rekenen en in
sommige klassen ook groepsdoorbroken
spelling.

We zien buiten het weer veranderen en
kijken al uit naar de herfst(vakantie).
We vieren op vrijdag 20 oktober
Halloween tijdens de
keuzemiddag.
De juf of meester zal
vertellen hoe deze
griezelmiddag er verder
uit gaat zien.

Neem eens een kijkje op de website van de
bibliotheek Kinderboekenweek 2022
(bibliotheekutrecht.nl)

Bovenbouw

Je luistert naar elkaar.

We zijn een maand geleden gestart en de
zomervakantie lijkt wel weer heel lang
geleden. We zijn in de bovenbouwgroepen
hard aan het werk. We merken dat de herfst
inslaat. Ook de kinderen zijn snotterig en
sneller vermoeid. Blijf allen op de
gezondheid letten! Gelukkig wordt er weer
wekelijks schoolfruit uitgedeeld.

De 5 gouden regels zijn:
Je houdt rekening met elkaar
Je helpt elkaar
Je luistert naar elkaar
Je leert met elkaar
Je gaat voorzichtig om met het materiaal en
de omgeving

Na de herfstvakantie (31 oktober) start het
drempel-onderzoek voor de groepen 8.

Uit de werkgroepen
Werkgroep lezen:
Volgende week gaat de Kinderboekenweek
weer van start,
dit keer met
het thema GIGA-GROEN!
Woensdag 5
oktober zullen
de kinderen
op
verschillende
leerpleinen
ontvangen
worden door een speciale gast die een
prentenboek zal voorlezen. In deze periode
zullen wij extra aandacht besteden aan het
lezen van boeken en het schrijven van
verhalen. Dit uiteraard allemaal binnen het
thema GI-GA-GROEN. De bibliotheek in
Utrecht organiseert veel activiteiten rondom
de Kinderboekenweek, denk aan
voorleesuurtjes en voorstelling.

Werkgroep gedrag:
In de klassen worden de Gouden Regels
ondertekend door de kinderen. Elke maand
staat er een regel centraal. Deze maand
staat de volgende regel centraal:

Nieuws van Willem
Er is iets heel ergs gebeurd. Ik ben bijna
kaal! Juf Nancy en haar man vonden dat ik
weer geknipt
moest worden. Ik
had heel veel
klitten. Dat komt
omdat ik het niet
zo leuk vind om
geborsteld te
worden en juf
Nancy vindt het
dan zielig voor
me. Maar ja, dus
wel heel veel
klitten. Daardoor
moest de
tondeuse op een
heel korte stand
en nu ben ik dus
bijna kaal!
Gelukkig groeit
het vanzelf weer aan, zegt juf Nancy. Ja, ja.
Eerst zien, dan geloven... Woef!

Kalender in Parro app

Leerlingenraad

In de laatste schoolkrant vorig jaar heeft u
de ouderkalender voor dit schooljaar
kunnen vinden. Ook op onze site staat altijd
de meest actuele versie.

Afgelopen
week is de
leerlingraad
weer voor
het eerst bij
elkaar
gekomen.
Vanaf
groep 5 zit
er uit iedere klas één vertegenwoordiger in
de leerlingraad. Deze zijn vaak gekozen door
middel van verkiezingen in de klas.

Het kan gebeuren dat er een datum
gedurende het schooljaar verandert,
hierover zullen wij u dan via de Parro app
informeren.

Verkeerssituatie Winklerlaan
Eerder
vroegen wij
u al eens bij
het brengen
en halen
zoveel
mogelijk te
proberen
om van één
richting aan
te komen
rijden zodat het verkeer zo probleemloos
mogelijk door kan stromen in de straat. Dit
doen gelukkig vrijwel alle ouders en taxi’s.
We kunnen dit echter niet aan iedereen
vragen want het is geen eenrichtingsverkeer
(helaas!) en er rijden ook veel andere auto's.
Het is echter fijn wanneer u dit blijft doen.
We merken de laatste tijd wel dat er soms
overlast ontstaat door het scheef of
foutparkeren. Wilt u erop letten, ook als u
maar even heel snel uw kind brengt of haalt,
dat u wel op de juiste plekken parkeert en
bijvoorbeeld niet midden op de weg blijft
wachten? Bij voorbaat dank!

In de leerling raad bespreken we allerlei
zaken die vanuit de leerlingen uit de klas
komen of vanuit het team om te polsen hoe
leerlingen erover denken.
Gedurende het schooljaar komen we zo'n
zeven keer bij elkaar.

Batterijen inzamelpunt
Wist u dat we op school ook oude batterijen
inzamelen? Dit is niet alleen goed voor het
milieu maar daarmee kunnen we ook sparen
voor leuke dingen op school.
De verzamelbak staat bij meester Geert.

Belangrijke data
Dinsdag 11 oktober
17 en 18 oktober
24 t/m 30 oktober
2 t/m 8 november

studiedag
ADIT-groep 8
herfstvakantie
Drempelonderzoeken
groep 8

