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Vanuit de directie 

Wat zijn we goed gestart in ons mooie, 
nieuwe gebouw. Inmiddels zit ook de 
feestelijke opening er op, wat was het een 
leuke dag! De kinderen hebben genoten van 
de ballonnenclown en de traktaties op deze 
dag. De reacties van de gasten waren 
allemaal heel positief: wat een mooi gebouw 
en wat een fijne werkplek voor ons allemaal! 

Kijkt u aankomende maand weer even goed 
naar de kalender? Behalve de groepen 8 zijn 
alle groepen een dag vrij in verband met de 
OPP-besprekingen die de leerkrachten met 
het zorgteam binnen de school hebben 
voordat wij de OPP's definitief met u als 
ouder bespreken. 

Uit de bouwen 

Onderbouw 

We zijn al erg gewend aan ons nieuwe 
gebouw. Het is fijn dat elke klas een extra 
ruimte heeft waar de kinderen alle rust 
hebben om te werken of te spelen. De 
komende maand gaan wij beginnen met het 
thema kunst in de onderbouw. We zijn blij 
met juf Miriam, die in de groepen 4 
ondersteunt op dinsdag, donderdag en 
vrijdag.  

Middenbouw 

Iedereen heeft al goed zijn weg gevonden in 
de nieuwe school! Het is fijn dat juf Kalou 
ons de afgelopen weken heeft kunnen 
ondersteunen. De cito-toetsen zijn weer 
afgenomen en de resultaten hiervan zullen 
met u besproken worden tijdens de 
komende OPP-gesprekken. 

 

 

Bovenbouw 

We zijn enorm blij met het nieuwe gebouw. 
We wennen er steeds meer aan en genieten 
nu ook van de prachtige Chromebooks in de 
klassen. 

Gezien bij een dictee: De kinderen moeten 
Overijssel schrijven. In het dictee krijgt deze 
provincie 2 nieuwe namen. De een schrijft 
Over ijs zo en de ander Over eicel. En 
preisoep verandert in een dictee maar zo in 
prijssoep. 

Uit de werkgroepen 

Werkgroep gedrag: 

De komende periode houden we ons nog 
steeds bezig met het beloningssysteem. 
Natuurlijk zijn we ook druk met het wennen 
aan het nieuwe gebouw. De groene stoelen 
hebben een plek gekregen!  

Werkgroep ICT: 

Nu we in het nieuwe gebouw zitten zijn we 
ook aan de slag gegaan met onze nieuwe 
ICT-middelen: chromebooks voor de 
leerlingen in de klassen, laptops voor het 
zorgteam en de digiborden in alle groepen. 
Het was best even wennen in het begin 
maar we zijn er erg blij mee. Vooral de 
digiborden in de klas zijn fantastisch, 
doordat ze in hoogte verstelbaar zijn kan 
iedereen er goed op werken. 

Werkgroep 21e-eeuwse vaardigheden: 

De komende periode gaat de werkgroep 
zich richten op onze methodes voor de 
zaakvakken (aardrijkskunde, natuur, 
geschiedenis, verkeer). We gaan 
onderzoeken of we nog tevreden zijn over 
de huidige methode en manier van lesgeven 



of dat we hier iets in willen gaan veranderen. 
We houden u op de hoogte! 

Werkgroep lezen: 

Sinds deze week zijn een aantal collega's 
gestart met het uitproberen van de methode 
Estafette. De eerste berichten zijn positief! 
Alle boeken die zijn mee verhuisd hebben 
inmiddels een plekje gevonden op de 
leerpleinen.  

Vorige week is de nationale voorleesweek 
begonnen. Via de link kunnen jullie hier 
meer over lezen.  

https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/je
ugd/nationale-voorleesdagen.html 

Informatie personeel 

Vanaf de voorjaarsvakantie gaan we een 
nieuwe groep opstarten. Juf Kalou zal deze 
groep samen met juf Astrid gaan draaien. 
Hieronder stelt juf Kalou zich alvast voor, juf 
Astrid doet dit de volgende keer. 

Mijn naam is Kalou en 
vanaf december werk ik 
als leerkracht op SO Fier. 

Mijn klas start na de 
voorjaarsvakantie, 
waardoor ik deze weken 

ruimte heb om mijn collega's in, 
voornamelijk, de middenbouw te 
ondersteunen.  

Ik heb al met veel kinderen samengewerkt 
en verheug me erop straks ook met mijn 
eigen klas aan de slag te kunnen gaan.  

 Van woensdag 12 tot en met vrijdag 14 
februari komt Suus stage lopen in de groep 
van meester Tim.  

Ophalen en wegbrengen van de 
leerlingen 

Om het brengen en halen van de kinderen 
op de nieuwe locatie zo soepel mogelijk te 
laten verlopen zijn we al lang geleden in 
gesprek gegaan met de gemeente en ook 
buren. In de ochtend gaat het heel goed. 
Heel fijn dat (vrijwel) iedereen zich houdt 
aan de rijrichting zodat de doorstroming 

goed blijft. In de middag is het nog iets 
lastiger omdat de taxibusjes dan moeten 
parkeren om de kinderen binnen op te 
halen. De gemeente heeft borden geplaatst 
aan ‘onze kant’ van de weg zodat kinderen 
veilig in en uit kunnen stappen, dat is heel 
fijn. We willen aan u als ouder vragen de 
plekken dichtbij de school zoveel mogelijk 
vrij te laten voor de busjes aangezien deze 
chauffeurs op meerdere kinderen tegelijk 
moeten letten. Een goede tip van een 
buurtbewoner is om te parkeren in de straat 
die parallel loopt aan de Winklerlaan. 
Wanneer u dan door de ‘brandgang’ loopt 
bent u ook direct bij school en houden we 
zoveel mogelijk plekken vrij voor de 
taxibusjes.  

Rapporten mee 

Op vrijdag 21 februari krijgen alle kinderen 
een rapport mee. Dit rapport is geschreven 
naar het kind toe. In het OPP dat u ook 
binnenkort ontvangt kunt u meer lezen over 
de resultaten en de stimulerende en 
belemmerende factoren rondom uw kind. 

Buurtteam 

Veel van u hebben contact met 
medewerkers van het buurtteam. Zij kunnen 
u ondersteunen met allerlei hulpvragen. 
Binnenkort zullen er op dinsdagmiddag ook 
medewerkers van het buurtteam in de 
school aanwezig zijn zodat u ook daar met 
uw vragen terecht kunt en er eventueel een 
brug geslagen kan worden naar de mensen 
van het buurtteam bij u in de wijk. In het 
volgende A-Fiertje zullen zij zich voorstellen 
en kunt u hier meer informatie over vinden. 

 

Belangrijke data 
3 februari Groepen 1-2, 4a en 5a vrij 
4 februari Groepen 3 en 4b vrij 
6 februari Groepen 6a en 6b vrij 
7 februari Groepen 7a en 7b vrij 
11 februari Groepen 5b, 8a en 8b vrij 
12 februari Groep 8c vrij 
21 februari Rapporten mee 
24 t/m 28 februari Voorjaarsvakantie 


