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Vanuit de directie 

Alweer tijd voor een nieuw a-Fiertje! Morgen zijn 

de kinderen vrij vanwege een studiedag. Morgen 

gaan we met elkaar kijken wat voor computers en 

digiborden we straks graag zouden willen gebrui-

ken op de nieuwe locatie en hopen we meer te we-

ten te komen over het onderwerp kindermishande-

ling.  

Ook willen wij hier nog even terugkomen op de ge-

beurtenis van maandag 18 maart: het schietinci-

dent in de stad. Ondanks de trieste gebeurtenis 

was het mooi om te zien hoe we met elkaar de rust 

hebben weten te bewaren. Een compliment aan 

iedereen. Ook fijn dat een aantal ouders bereid wa-

ren andere kinderen thuis te brengen en te helpen 

waar mogelijk. Alsnog dank daarvoor! 

Uit de bouwen 

Onderbouw: De komende maand krijgt de onder-

bouw 3 theaterlessen van een gastdocent. Ook 

gaan wij in de klassen een vlinderproject starten en 

krijgen wij vlinderpoppen in de klas.   

Middenbouw:  

In groep F is er een wormenhotel gemaakt. Regen-

wormen worden geobserveerd en gevoerd door de 

kinderen uit de groep. In alle groepen hebben de 

kinderen de eindresultaten van hun boetseerlessen 

ontvangen. 

Bovenbouw: De leerlingen van groep 7 en 8 krij-

gen naast dit a-Fiertje een extra brief met informa-

tie over het kamp. We gaan op kamp in de week 

van 17-21 juni. We wachten met spanning op een 

bericht van de middelbare school of alle leerlingen 

zijn aangenomen. 

Uit de werkgroepen 

Werkgroep gedrag: Maandelijks krijgen leer-

krachten bezoek van onze intern begeleiders, or-

thopedagogen en/of directieleden in de klas. Zij 

kijken of onze visie terug te zien is in de klas. Op 

het moment zijn wij weer kritisch aan het kijken 

naar deze observatiepunten.  

Werkgroep ICT: Na een uitgebreide evaluatie is er 

definitief besloten dat we met de Parro-app gaan 

werken. Dit gaat na de zomervakantie voor alle 

groepen in. De groepen die er nu mee werkten 

kunnen dit gewoon blijven doen.  

Werkgroep 21e eeuwse vaardigheden: Het is al-

weer het derde a-Fiertje en we zijn erg benieuwd 

wat jullie er als ouder van vinden. We horen graag 

de meningen via de leerkracht!  De komende peri-

ode gaan we inventariseren waar de behoeften 

van de leerlingen liggen op het gebied van kunst 

Belangrijke data  

12 april Koningsspelen 

18 april 
MR-vergadering (alleen 

voor MR-ouders) 

19 april Pasen 

22 april Start meivakantie 
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en cultuur. In de klassen zijn de leerkracht bij Leef-

stijl bezig  met het thema: ik vertrouw op mij! 

Werkgroep lezen: Alle leerkrachten hebben een 

mail ontvangen met tips om ook op school het le-

zen leuk te houden. Blijf dit ook echt thuis stimule-

ren. 

Informatie personeel 

Juf Maud gaat onze school verlaten. Zij heeft een 

andere baan gevonden waarvan ze denkt dat deze 

beter bij haar past. Vandaag heeft ze afscheid ge-

nomen van de kinderen uit de groepen 3 en 4 

waar ze ondersteunde. We zijn al bijna rond met 

een opvolgster. Deze hopen we in het volgende a-

Fiertje aan u voor te kunnen stellen. 

Pasen 

In de jaarplanner staat vermeld dat er op vrijdag 

19 april een paasontbijt wordt georganiseerd voor 

alle groepen. Vanwege de personele bezetting in 

de onderbouw zullen de groepen A,B,C,D en E  dit 

niet op 19/4, maar op donderdag 18/4 organise-

ren. Binnenkort ontvangt u hierover nog een brief 

waarin u wordt gevraagd iets mee te geven voor 

het paasontbijt. Er zullen die dag ook eieren wor-

den verstopt en gezocht. U hoeft uw kind die dag 

alleen lunch en 1 keer drinken mee te geven! 

Koningsspelen 

Vrijdag 12 april vieren we de Koningsspelen. Deze 

dag is ingedeeld in een aantal belangrijke onderde-

len waarover we u alvast willen informeren.  

Het gaat een sportieve dag worden waarop we be-

ginnen met een sponsorloop.  Hierover hebben de 

leerlingen gisteren een brief gekregen. Het opge-

brachte sponsorgeld wordt besteed aan speelma-

teriaal of uitjes voor de kinderen. U mag tijdens de 

sponsorloop komen kijken en aanmoedigen. De 

onderbouw loopt van 9.00-9.15, de middenbouw 

van 10.00-10.15 en de bovenbouw van 10.30-

10.45 

a-Fiertje  

Contactgegevens SO Fier 

Stroyenborchdreef 2, 3562 GN Utrecht  

030-8505685, sofier@spoutrecht.nl 

In de middag is er een sport/spelcircuit uitgezet voor el-

ke bouw in de school. Ook zullen er weer de SO Fier re-

cordspelen zijn. De kinderen zijn gewoon om 14:00 uur 

uit.  

Leerlingenraad 

De afgelopen leerlingenraad hebben we met de kinderen 

uit de groepen 4 en de middenbouw definitief besloten 

wat zij in hun klas als extra materiaal zouden willen en 

gaan we voor iedere klas 1 ding aanschaffen. Met de bo-

venbouwgroepen gaan we nu op zoek naar een analoge 

en een digitale klok die goed bij elkaar passen. Fijn dat 

alle kinderen zo goed meegedacht hebben en dat er nu 

ook daadwerkelijk resultaat is.  

Nieuwbouw 

Op 7 maart hebben kinderen van onze school een koker 

begraven onder het nieuwe gebouw. Alle vloerplaten 

liggen er nu in en de start met de wanden is gemaakt. 

Het gaat al steeds meer op een echt gebouw lijken. Zoals 

de planning er nu uitziet zal de oplevering rond de kerst-

vakantie zijn. 

Fancy Fier 

Op vrijdag 24 mei staat de Fancy Fier in de jaarkalender 

gepland.  Samen met het team hebben we besloten deze 

dit jaar niet door te laten gaan maar te verschuiven naar 

volgend schooljaar. Dan zitten we in een nieuw gebouw 

en komt de nieuwe invulling van de ‘ouderwetse rom-

melmarkt’ beter tot zijn recht. 


