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Vanuit de directie 

Wat zijn we blij dat we weer allemaal gestart 
zijn op school. Het was fijn om iedereen 
weer in goede gezondheid terug te zien. 
Hoewel sommige dingen echt wel even 
wennen waren zoals de looprichting binnen 
de school, regelmatig je handen wassen 
maar ook het niet groepsdoorbroken 
kunnen werken, heeft iedereen verbazend 
snel alles weer op weten te pakken en lijken 
bepaalde dingen alweer heel normaal. Hier 
zijn we erg trots op!  

Fijn ook om te zien dat het de ouders die 
zelf hun kind komen halen het lukt om dit 
om 13.45 uur te doen. Zo kunnen we de 
grote drukte bij het naar huis gaan een 
beetje spreiden. Er zijn ook een aantal 
ouders die hun kind nu zelf brengen en 
halen en dit eerder niet deden. Hen willen 
we vragen om aan te komen rijden vanuit de 
Kapteynlaan zodat we samen kunnen zorgen 
voor een zo goed mogelijke doorstroming in 
de straat. 

      

Wanneer er weer nieuwe ontwikkelingen zijn 
vanuit de overheid houden we u uiteraard 
op de hoogte. Volgende week is de school 
dicht vanwege de pinkstervakantie en de 
maandag erna staat een studiedag gepland 
waarop alle kinderen vrij zijn. Wij zien jullie 
dan ook graag weer terug op dinsdag 9 juni. 
Voor nu alvast een fijne pinkstervakantie! 

Uit de bouwen 

Onderbouw 
We zijn weer goed gestart nu de school 
weer open is. De kinderen houden zich goed 
aan de maatregelen die we als school 
hebben getroffen, ze wassen goed hun 
handen, houden zich aan de looproutes. Het 
thema kriebelbeestjes heeft onze aandacht, 
ook na de pinkstervakantie. We gaan 
bloemenzaad zaaien om de bijen te 
helpen/redden! 

Middenbouw 

We zijn enorm blij dat de kinderen weer op 
school zijn. Het is inderdaad even wennen 
met de nieuwe maatregelen maar we doen 
allemaal goed ons best.  

We gaan weer een drukke periode tegemoet 
waarin de leerlingen weer Cito-toetsen gaan 
maken. Hiermee gaan we na de 
pinkstervakantie beginnen. Ook het 
schoolzwemmen zal na de vakantie weer van 
start gaan. 

Bovenbouw 

Wat heerlijk dat (bijna) iedereen weer op 
school is. En wat knap hoe snel iedereen de 
draad weer opgepakt heeft. We werken nog 
niet groepsdoorbroken (bij spelling en 
rekenen). Op dit moment werken we met 
een weektaak en ook dat gaat goed. Fijn dat 
iedereen zich zo flexibel opstelt! 



Uit de werkgroepen 

Werkgroep gedrag: 
Met de werkgroep hebben wij weer een 
goede start kunnen maken. De laatste 
puntjes voor het beloningssysteem door de 
school is in zicht en wij zijn druk met het 
kijken naar de planning en aandachtspunten 
voor het volgende schooljaar.  

 

Werkgroep ICT: 

Wat een ontzettende slag hebben we de 
afgelopen periode gemaakt op het gebied 
van ICT. Zowel de leerkrachten als de 
leerlingen hebben vele nieuwe dingen 
uitgeprobeerd en ingezet tijdens het geven 
van onderwijs op afstand. Met elkaar zijn we 
nu aan het evalueren wat we hieruit mee 
kunnen nemen in ons dagelijkse onderwijs. 
Fijn dat vrijwel alle laptops en 
chromebookjes weer op tijd terug zijn 
gekomen op school zodat ze hier weer 
volop ingezet kunnen worden. 

 

Werkgroep 21e-eeuwse vaardigheden: 

Ook wij zijn druk bezig met het evalueren 
van het afgelopen jaar en de plannen voor 
komend schooljaar. We wilden graag 
opschieten met het kiezen van een nieuwe 
methode voor wereldoriëntatie. Toch willen 
we het ook nog graag uitgebreider met het 
hele team hebben over de vaardigheden die 
we vinden die ieder kind op SO Fier zou 
moeten hebben, bijvoorbeeld ook op het 
gebied van computer-vaardigheden (samen 
met de werkgroep ICT) en de mate van 
digitalisering. Helaas is daar dit schooljaar 
geen gezamenlijke tijd/mogelijkheid meer 
voor. We kiezen er daarom voor om pas per 
januari 2021 echt een nieuwe methode te 
gaan gebruiken. De testperiode wordt 
verschoven naar volgend schooljaar. Ook 
zijn we al druk bezig met de 
cultuurworkshops van volgend jaar. De 
komende tijd komt er nog duidelijkheid over 
de workshops tot het einde van het 
schooljaar en of deze nog door kunnen 
gaan. 

Informatie personeel 

Regelmatig komen er in deze periode 
mensen een gedeelte van een dag 
meelopen om te kijken of zij wellicht willen 
solliciteren naar een baan als ondersteuner 
of leerkracht bij ons op school. Wij hopen 
dat hier geschikte mensen tussen zitten 
zodat we na de zomervakantie  volledig 
bezet kunnen starten. Afgelopen twee 
weken hebben we afscheid genomen van juf 
Romy en juf Juul. Zij hebben hun eindstage 
bij ons op school gelopen en afgesloten met 
prachtige cijfers. Wij wensen hen heel veel 
succes in de toekomst! 

Schoolfotograaf 

Eigenlijk zou de schoolfotograaf in maart bij 

ons langskomen maar dat kon helaas niet 

doorgaan. Gelukkig hebben we nog een 

nieuwe datum kunnen plannen. De fotograaf 

komt op vrijdag 19 juni. Alle kinderen zullen 

individueel en met hun eigen klas op de foto 

gaan.  

Helaas kunnen we dit jaar geen 

broertjes/zusjes foto’s maken en ook geen 

foto maken met alle kinderen van de school. 

We gaan dit jaar gebruik maken van de 

mogelijkheid om de foto’s online te bestellen 

en te betalen. Hiervoor krijgt uw zoon of 

dochter na ±2 weken een inlogkaartje mee. 

Voor hulp kunt u altijd contact opnemen met 

de fotograaf of met ons. 

Schoolreis en kamp 

Ieder jaar kijken de leerlingen uit naar het 
jaarlijkse schooluitje: de schoolreis in groep 
1 tot en met 6 en het schoolkamp in de 
groepen 7 en 8. Door de beperkingen die er 
nu zijn vanwege het Corona-virus kunnen 
we dat niet doen op een manier zoals we 
dat gewend waren: een dagje uit met een 
bus naar een park. In de verschillende 
bouwen wordt er nu hard nagedacht over 
alternatieven zodat er sowieso een leuke 
dag komt! 

 

 



Cito-toetsen juni 

Rond januari en juni worden altijd de cito-
toetsen afgenomen bij de leerlingen om ons 
beeld te geven over wat de kinderen in de 
periode daarvoor geleerd hebben. Op deze 
informatie in combinatie van alles wat we 
zien op school kunnen wij dan ons 
lesaanbod afstemmen.  

Ondanks de ‘gekke afgelopen periode’ 
nemen we wel de toetsen af zodat we weten 
waar iedereen staat. Op deze manier kunnen 
we hier volgend schooljaar weer goed op 
aansluiten en doet het ook recht aan het 
harde werken thuis de afgelopen periode. 
Een terugkoppeling hiervan krijgt u tijdens 
het OPP-gesprek aan het einde van het 
schooljaar. 

 

Belangrijke data 
1 t/m 5 juni Pinkstervakantie 
Maandag 8 juni Studiedag, alle 

leerlingen vrij 
Vrijdag 19 juni Schoolfotograaf 
Maandag 29 juni Groepen 4a, 5a vrij 

vanwege OPP-
bespreking 

Dinsdag 30 juni Groepen 3a, 4b vrij 
vanwege OPP-
besprekingen 


