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Maandelijks ouderbulletin
Vanuit de directie
De laatste periode van het schooljaar is
alweer aangebroken. Het was best een
hectisch schooljaar waarin we helaas veel te
maken hebben gehad met afwezigheid van
leerkrachten en waardoor we zelfs deze
laatste periode genoodzaakt waren over te
gaan naar een 4-daagse schoolweek voor
een aantal groepen. Gelukkig ziet het er
naar uit dat we na de zomer weer goed
bezet kunnen starten. Ook hebben we al
veel nieuwe aanmeldingen en het lijkt erop
dat we na de zomer
weer met 15 groepen
gaan starten.
Ook hebben we
afgelopen jaar kunnen
genieten van veel leuke
en mooie momenten
met elkaar. Zo hadden
we twee weken
geleden voor het eerst
de ‘Fancy Fier', wat een
gezellige middag was
ondanks de regen! We
hebben hierbij rond de
500 euro verdiend voor school, super! Dit zal
ten goede komen aan de kinderen. Volgend
jaar zal er zeker een vervolg komen!
Ook staan er de komende weken nog veel
leuke activiteiten op de planning: zo zullen
de onder- en middenbouw op schoolreis
gaan en de kinderen uit de bovenbouw op
kamp. Wij wensen iedereen hierbij alvast
veel plezier!
Met de zomervakantie zal Inge Olivier ook
met zwangerschapsverlof gaan. Ronald
Goosen komt haar vervangen.

Verderop in deze nieuwsbrief stelt hij zich
alvast aan u voor.

Uit de bouwen
Onderbouw
Op 2 juni is onze laatste workshop
schilderen. Wat leuk om te zien hoe
enthousiast de kinderen waren bij de eerste
twee lessen! Op maandag 27 juni gaan we
op schoolreisje naar speeltuin de Pan. De
lunch wordt door ons
verzorgd. We zijn op tijd
terug zodat de kinderen
op de gewone tijd kunnen
worden opgehaald.

Middenbouw
De aankomende weken
krijgen een aantal
middenbouwgroepen
muziek workshops! Hier
gaan ze kennis maken met
veel soorten instrumenten
en muziekstijlen. De juffen en meesters
zullen alvast oordoppen aanschaffen
.
Ook gaan wij deze maand op schoolreis!
Waarheen is nog een verrassing, maar neem
in ieder geval kleding en schoenen mee die
vies mogen worden... Vergeet die
donderdag 16 juni dus niet!

Bovenbouw
Het wordt een leuke maand! We zijn bijna
klaar om op kamp te gaan en hebben er al
heel veel zin in! Letten jullie erop dat
iedereen alles van de paklijst meeneemt?

Die is te vinden in het kampboekje. Verder
organiseren we deze maand ook het SO
Fier-voetbaltoernooi voor alle trouwe
voetballers van de bovenbouw. Voor groep
8 is het natuurlijk ook een spannende
maand, want het is de laatste op SO Fier.

Uit de werkgroepen
Werkgroep gedrag:
De werkgroep Gedrag gaat zich de komende
tijd bezighouden met het evalueren van de
methode sociaal-emotionele ontwikkeling
(Leefstijl). De methode is al wat jaren in
gebruik. Is hij nog up-to-date? Dient hij
aangevuld of vervangen? Voldoet hij nog
helemaal?
De eerste stap deze periode is overleg met
de leerkrachten die met deze methode
werken. Van daaruit zal na de zomervakantie
(jawel) gekeken worden wat de volgende
stappen zijn.

Werkgroep lezen:
Een leuke tip voor de zomervakantie!
Wisten jullie dat kinderen tot en met 17 jaar
gratis lid kunnen
worden van de
Bibliotheek in
Utrecht. Kinderen
kunnen dan
onbeperkt
boeken lenen. En
dat is nog niet
alles… Kinderen
die moeite
hebben met lezen
kunnen ook gratis
e-books en online
luisterboeken lenen. En kunnen kinderen zelf
gratis extra schoolwerk oefenen op de
website van Junior Einstein, dit doe je
gemakkelijk door met je bieb inloggegevens
in te loggen op de website van Junior
Einstein.

Het enige wat je hier nodig voor nodig hebt
is een mobiele telefoon, tablet of een
computer/laptop.
Lid worden doe je door naar de website
https://www.bibliotheekutrecht.nl/ te gaan,
hier kan je met weinig informatie en in een
korte tijd lid worden en krijg je het biebpasje
binnen een paar dagen thuisgestuurd.
Wil je je kind aanmelden bij de bieb en lukt
het niet, vraag of de leerkracht van uw
zoon/dochter op school even kan helpen!

Informatie personeel
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u weet gaat
Inge Olivier na de
zomervakantie met
zwangerschapsverlof. Tijdens haar
verlof zal ik Inge als
interim-directeur
vervangen.
Ik stel mij hierbij
graag aan u voor.
Mijn naam is
Ronald Goosen.
Sinds 2011 werk ik voor SPO Utrecht als
directeur en sinds 2018 als interim-directeur.
Als interim-directeur is het werk erg
afwisselend: soms zit ik ergens enkele weken
en soms een jaar, soms is het vervangen van
een directeur die is opgestapt en soms is
een directeur met verlof. Elke situatie is weer
anders.
Ik vind het altijd erg leuk om een school te
ondersteunen bij het realiseren van hun
plannen.
Het verlof van Inge loopt van de zomervakantie tot de kerstvakantie.

Ik kijk er naar uit om samen met de
teamleden en de adjunct-directeur van SO
Fier in die periode aan de slag te gaan.
Tot de zomervakantie zal ik af en toe al op
school zijn om alvast wat wegwijs te worden
in de school, kinderen en teamleden al wat
te leren kennen en af te stemmen met de
schoolleiding.
Ik ben volgend schooljaar 3,5 dagen per
week voor de school werkzaam.
Mocht u na de zomervakantie iemand van
de schoolleiding nodig hebben dan kunt u
dus bij adjunct-directeur Inge Kluitman of bij
mij terecht.

Jaarkalender
Belangrijke data
Tot en met 10 juni
Maandag 6 juni
Donderdag 16 juni
Vrijdag 17 juni
Maandag 20 juni Woensdag 22 juni
Woensdag 22 juni Vrijdag 24 juni
Maandag 20 juni
Dinsdag 21 juni

Ik ben na de zomer bereikbaar via
directiesofier@spoutrecht.nl

Woensdag 22 juni

Met vriendelijke groet,

Donderdag 23 juni

Ronald Goosen
Interim-directeur SPO Utrecht

Maandag 27 juni
Dinsdag 28 juni

Webinars en cursussen door
jeugdgezondheidscentrum Utrecht
Wist u dat de gemeente Utrecht met enige
regelmaat interessante cursussen en
Webinars geeft over allerlei onderwerpen
omtrent basisschoolkinderen? Bijvoorbeeld
over overgewicht, gamen, betrokken
vaderschap of je kind in groep 7/8. Absoluut
de moeite waard om eens te kijken en het
grote voordeel van de webinars is dat u
deze vanuit huis kunt volgen of op een later
moment kunt terugkijken.
Webinars - Jeugdgezondheidszorg Utrecht
(jeugdengezinutrecht.nl)

Woensdag 29 juni
Donderdag 30 juni

Cito-toetsen
Vrij, 2e pinksterdag
Schoolreis MB
Studiedag, alle
klassen vrij
Groepen 7 op kamp,
groepen 8 vrij
Groepen 8 op kamp,
groepen 7 vrij
OPP-bespreking
5-6a vrij
OPP-bespreking
6b vrij
OPP-bespreking
OZA, 2-3 vrij
OPP-bespreking
3, 4-5, 5-6b vrij
Schoolreis OB
OPP-bespreking
4, 7a vrij
OPP-bespreking
7b, 7c vrij
OPP-bespreking
6c vrij

