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Vanuit de directie 

Er staat een lange periode voor de deur tot aan de zomerva-

kantie. Tussendoor zijn er nog wel enkele vrije dagen zoals 

deze week op donderdag en vrijdag. Fijn om tussendoor even 

op adem te komen! Het zijn roerige tijden in onderwijsland 

met de tekorten die er zijn en die wij op school ook steeds 

meer gaan voelen. We zijn dan ook al druk bezig om de groe-

pen na de zomer allemaal weer goed bezet te krijgen. Regel-

matig komt er dan ook eens iemand meekijken in de klassen 

of een proefles geven om te kijken of we iets voor elkaar kun-

nen betekenen. We hopen na de zomer weer goed bezet van 

start te kunnen gaan! Ondertussen vordert het nieuwe ge-

bouw al flink, echt iets om naar uit te kijken! 

 

Uit de bouwen 

Onderbouw:  

Op 11 juli gaan wij met de bouw op schoolreisje! Wij gaan van 

8:30 tot 17:00. Verdere informatie volgt nog via een 

brief. Groep A werkt nu aan het thema ridders en kaste-

len. Groep D en E zijn erg blij met de nieuwe ondersteuning 

van juf Sofie.   

Middenbouw:  

We zijn druk aan het oefenen voor de toetsperiode in juni. 

Fijn als er thuis ook nog extra geoefend wordt met lezen, de 

tafels en klokkijken.  

Bovenbouw:  

De voorbereidingen voor het kamp zijn in volle gang. We heb-

ben nog niet alle betalingen binnen. Wilt u dit zo snel moge-

lijk doen. Begin juni krijgt u verdere informatie over het 

kamp, daar zal in staan wat iedereen mee mag nemen en wat 

niet.  

 

Uit de werkgroepen 

Werkgroep gedrag: 

De directie, IB-ers en gedragswetenschappers observeren 

regelmatig in de klassen aan de hand van kijkwijzers. Deze 

hebben we als werkgroep onder de loep genomen en geopti- 

 

 

maliseerd. Daarnaast zijn we al een heel eind op weg met 

het jaarplan voor volgend schooljaar, de tijd gaat snel!  

Werkgroep ICT: 

Met de werkgroep hebben we inmiddels een helder beeld 

hoe we de nieuwe school willen inrichten op ICT-gebied. Nu 

gaan we in gesprek met de leverancier. Ook hebben we een 

bepaald soort digibord uitgeprobeerd zodat we nu goed we-

ten aan welke eisen wij het bord straks in de nieuwbouw 

moet voldoen. 

Werkgroep 21e eeuwse vaardigheden: 

Het nieuwe leefstijl thema is: ‘lekker gezond!’. Hierbij gaan 

we leren wat wel en niet goed voor ons is. Wist je bijvoor-

beeld dat er in een pakje chocomelk al gauw 6 suikerklontjes 

zitten?!  

Werkgroep lezen: 

De Citotoetsen komen eraan. Wij raden aan om uw kind elke 

dag minimaal 10 minuten (hardop) te laten lezen. 

Belangrijke data  

6 juni  MR-vergadering 

3-7 juni Cito’s 

10 juni 
Tweede pinksterdag– 

alle kinderen vrij 

11 juni 
Studiedag– alle kin-

deren vrij 

17-21 juni Kamp bovenbouw 

24 juni D en E vrij 

26 juni A en K vrij 

27 juni L vrij 
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Informatie personeel 

Vorige week heeft u gehoord dat juf Jorien ernstig ziek blijkt 

te zijn. U begrijpt dat dit er flink ingehakt heeft bij zowel de 

kinderen als het team. We hopen dat ze zich snel beter zal 

gaan voelen. 

 

Inge Olivier zal rond half juni met zwangerschapsverlof gaan. 

Ze hoopt dan na de kerstvakantie weer terug te komen op 

school. Om haar taken waar te nemen 

hebben we Manet Verwey aangesteld. 

Manet stelt zichzelf voor:  

Mijn naam is Manet Verwey. In juni start 
ik op SO Fier als tijdelijk directeur, omdat 
juf Inge Olivier met zwangerschapsverlof 
gaat. De verwachting is dat ik t/m decem-
ber 2019 op de school zal werken; daarna komt juf Inge weer 
terug. 

Ik vind het erg leuk om op SO Fier te gaan werken, omdat ik 
mijn onderwijs carrière daar 20 jaar geleden begonnen ben. 
Toen heette de school nog de Dr. Pelsschool. Het is bijzonder 
om na zo’n lange tijd even terug te keren. 

Inmiddels ben ik 43 jaar, heb ik drie schoolgaande kinderen, 
een man en een hond. Ik woon met mijn gezin in Utrecht en 
kan dus lekker met de fiets naar school komen. Dat is fijn, 
want als interim directeur werk ik ook veel buiten Utrecht. 

Het leuke van mijn werk als interim directeur is dat ik met 
een open blik kan kijken naar hoe dingen op een school gaan. 
Ik verheug me erop om samen met juf Inge K en het team van 
SO Fier aan de slag te gaan om uw kind een fijne tijd op 
school te geven, waarbij er veel geleerd én gelachen wordt. 

Ik hoop u binnenkort persoonlijk te ontmoeten. 

 

Vriendelijke groet, 

Manet Verwey 

 

 

Ook juf Sofie is nieuw gestart bij ons op 

school en stelt zich graag even aan u 

voor: 

Hallo ouders van SO Fier! 

Mijn naam is Sofie en ik werk sinds de 

meivakantie twee dagen (donderdag en vrijdag) op SO Fier 

als ondersteuner van de groepen 4 (groep D en E). Vanaf juni 

zal u mij vaker zien rondlopen, dan ben ik er vijf dagen per 

week! Ik werk nu al vijf jaar als onderwijsassistent in het spe-
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ciaal onderwijs, maar ben eigenlijk afgestudeerd peda-

goog. Volgend jaar ga ik de opleiding voor leerkracht 

doen. Ik woon al mijn hele leven in Utrecht en wil hier 

ook nooit meer weg! Sinds kort woon ik samen met mijn 

vriend. In mijn vrije tijd ga ik graag naar de film, dan-

sen of lekker uiteten. Ik heb erg veel zin om op SO Fier 

aan de slag te gaan!  

 

Nieuwbouw 

Inmiddels is het hoogste punt van de nieuwbouw be-

reikt. Dit hebben we met de bouwvakkers gevierd door 

ze een lekkere lunch aan te bieden. Alle muren staan 

inmiddels en de contouren van de verschillende ruimtes 

worden goed zichtbaar. Binnenkort gaan we met alle 

teamleden een kijkje nemen in het gebouw, na de zomer 

hopen we dat ook een keer met de kinderen te kunnen 

gaan doen.  

 

Beweegwijs 

Met ons team hebben we ons verdiept in de methode 

‘beweegwijs’. Dit is een manier om tijdens de pauzes op 

een leuke manier met elkaar buiten te spelen. Het team 

zal hierin bijgeschoold gaan worden. Op vrijdag 7 juni 

gaan alle groepen hier voor het eerst kennis mee maken 

zodat we na de zomervakantie een goede start kunnen 

maken en dit ook mee kunnen nemen naar het nieuwe 

schoolplein.  

 

Leerlingenraad 

In de leerlingenraad zijn we aan het inventariseren wie 

er nog dingen heeft waar ze verder over willen doorpra-

ten, dit jaar of volgend schooljaar. Ook blikken we terug 

op het afgelopen schooljaar en wat zij bereikt hebben 


