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Vanuit de directie 

Inmiddels zijn we allemaal gewend aan onze 
nieuwe plek en hebben we onze dagelijkse 
structuur weer helemaal gevonden in het 
nieuwe gebouw. Iedereen weet alles te 
vinden en op enkele kleine dingetjes na is 
het gebouw zo goed als af. In de 
voorjaarsvakantie zal er nog een ‘groen dak’ 
gemaakt worden en wat 
herstelwerkzaamheden plaatsvinden.  

Ook in het bereiken van de school heeft 
iedereen zijn draai gevonden. Het is heel fijn 
dat vrijwel iedereen zich aan de rijrichting 
voor de school houdt, hierdoor kan het 
verkeer goed doorstromen. Voor het grote 
hek staat een wit kruis op de straat. Deze 
plek moet vrijgehouden worden i.v.m. de 
hulpdiensten.  

Het hek gaat in de ochtend om 8.15 uur 
open. Wilt u ervoor zorgen dat wanneer uw 
kinderen zelfstandig naar school komen zij 
niet eerder dan deze tijd er zijn? Er is dan 
namelijk geen toezicht. 

De komende maand staan de OPP-
gesprekken weer gepland. Hiervoor heeft u 
allemaal een uitnodiging ontvangen via de 
leerkracht. De gesprekken vinden plaats na 
school of ergens op een avond zodat 
iedereen in de gelegenheid is om te komen.  

 

Uit de bouwen 

Onderbouw 

Nu de lente langzaam weer onze kant op 
komt, zullen wij als onderbouw meer 
gebruik gaan maken van de tuintjes bij onze 
klaslokalen. Samen met juf Miriam willen wij 
daar in bakken zaaien en de bloemetjes 
buitenzetten. Groep 4B zal een bezoekje 

brengen aan de boerderij (7 april). Bij deze 
willen wij ook de nieuwe onderbouwgroep 
welkom heten.  

Middenbouw 

Wij, in de middenbouw, kijken allemaal uit 
naar de nieuwe klas die na de vakantie zal 
starten. We hopen dat alle nieuwe kinderen 
zich welkom gaan voelen in onze bouw. 

Groep 6A is met geschiedenis hard aan het 
werk aan thema 3: ‘de tijd van monniken en 
ridders’. Meester Tim zal met zijn klas een 
bezoek gaan brengen aan het Muiderslot. 

Bovenbouw 

De groepen 8 hebben binnenkort een leuke 
verrassing op het programma staan. Wat het 
is, houden we nog even geheim. Wel 
verklappen we alvast dat de verrassing te 
maken heeft met de ‘Week van het geld’! 
Binnenkort volgt er via de Parro App meer 
informatie. Mogelijk schakelen we uw hulp 
in. 

 

Uit de werkgroepen 

Werkgroep gedrag:  

De komende periode zijn wij als werkgroep 
aan het kijken naar de beloningssystemen 
binnen school. Wij zijn op zoek naar de rode 
draad binnen de bouwen en hoe wij hier een 
duidelijke lijn kunnen krijgen voor de 
leerlingen. Ook hebben wij nagedacht over 
een plek waar wij de schoolregels ophangen.  

Werkgroep ICT: 

In de klassen wordt er volop gewerkt op de 
chromebooks. Vanaf groep 3 zijn er 6 in 
iedere groep te vinden. Het is leuk om te 
zien hoe goed de kinderen er al mee 



overweg kunnen. Met de ICT werkgroep 
gaan we ons verder verdiepen in hoe we 
onze nieuwe digitale middelen het beste in 
kunnen zetten gedurende de dag. 

Werkgroep 21e-eeuwse vaardigheden: 

De komende maand gaan wij, in het kader 
van onze zoektocht naar een nieuwe 
methode wereldoriëntatie, zichtzendingen 
bestellen van methodes die onze interesse 
hebben! Sinds dit schooljaar verzorgen wij 
de opening van elke vergadering door 
middel van een energizer. Omdat dit zo 
goed bevalt blijven we hier natuurlijk 
gewoon mee door gaan. 

Werkgroep lezen: 

Onze stagiaires Juul en Romy doen 
onderzoek ter bevordering van de 
leesmotivatie. Bij een deel van de midden- 
en bovenbouwleerlingen hebben zij een 
vragenlijst afgenomen.  

 

Informatie personeel 

Eerder konden we u vertellen dat na de 
voorjaarsvakantie een nieuwe 
middenbouwgroep gestart wordt. In deze 
nieuwe groep worden kinderen geplaatst die 
nieuw bij ons starten. 

Juf Kalou stelde zich al eerder voor, zij zal de 
leerkracht zijn op maandag, dinsdag en 
woensdag. Op woensdag, donderdag en 
vrijdag is juf Astrid in de klas. Op woensdag 
is er dus een overlap waarbij ze individuele 
kinderen of groepjes kinderen kunnen 
ondersteunen. Op maandag zal juf Astrid de 
groep van juf Yvonne gaan doen. Hieronder 
stelt zij zich voor: 

Bij deze stel ik mij middels de nieuwsbrief 
aan jullie voor. Mijn naam is juf Astrid 
Ooiberg. Ik ben 62 jaar, ongehuwd en geen 
kinderen. Ik woon in Utrecht en ben 
momenteel nog voor enkele weken, 
werkzaam in Amsterdam op een school in 
het VO Speciaal onderwijs waar ik 23 jaar 
heb gewerkt en ik ben nu blij om in mijn 
eigen woonstad te kunnen werken. Op 
maandag 2 maart ben ik in het prachtige 

schoolgebouw van SO Fier, te vinden als juf 
van groep 5. Ik ben enorm gemotiveerd om 
met de leerlingen van SO Fier aan de slag te 
gaan. Enkele weken geleden mocht ik een 
proefles verzorgen aan de leerlingen uit een 
andere groep. Ik ben super enthousiast, ik 
kijk er naar uit om jullie te ontmoeten en 
met jullie te werken. Hebben jullie vragen, 
wil je iets weten of gewoon even gedag 
zeggen? Vanaf maandag 2 maart ben ik in 
de middenbouw alle dagen, behalve op de 
dinsdag te vinden. 

Met vriendelijke groet, Juf Astrid 

 

Gezien de groei zal er ook een nieuwe 
onderbouwgroep starten. Deze zal starten 
als een groep 3. Juf Lotte komt na haar 
wereldreis weer terug en zal op maandag tot 
en met donderdag voor deze groep staan. 
Op vrijdag is juf Sonja er. 

We hebben afscheid genomen van meester 
Ton. Hij heeft de afgelopen tijd ondersteund 
in de verschillende middenbouwgroepen. 

 

Stakingsdagen januari 

Wij hebben de stakingsdagen eind januari 
gebruikt om goed na te denken over de 
verschillende maatregelen die we kunnen 
inzetten om het lerarentekort tegen te gaan 
op onze school. Ook hebben we plannen 
gemaakt om de werkdruk bij het personeel 
te verminderen. In het team geven we hier 
vervolg aan en we geven hiervan een 
terugkoppeling aan het bestuur van SPO 
Utrecht.  

 

 

 



Hulp gezocht bij het maken van 
tafelkleden 

Is er een handige ouder, opa of oma die ons 
zou willen helpen met lappen stof op maat 
knippen en omzomen tot tafelkleden? Dit 
kan uiteraard thuis en heeft totaal geen 
haast. We hopen ze met kerst te kunnen 
gebruiken voor het kerstontbijt. Graag 
melden bij juf Vera of een bericht via 
vera.bode@spoutrecht.nl.  
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