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Vanuit de directie 

We zijn blij dat we dit A-Fiertje weer vanuit 
school naar u toe kunnen sturen. Ondanks 
dat we weer op school kunnen zijn allemaal 
is het toch steeds weer spannend. Met 
regelmaat worden er collega’s of kinderen 
getest en hebben wij ook onze eerste 
leerlingen op school gehad die besmet 
waren met het Corona-virus waardoor een 
heel leerjaar met bijbehorende leerkrachten 
in quarantaine moest. Gelukkig hebben we 
dan goed contact met de GGD en kunnen zij 
ons helpen in wat nodig is. We zijn ook erg 
blij dat u als ouder meewerkt wanneer 
kinderen toch opgehaald moeten worden 
omdat ze onder schooltijd klachten 
ontwikkelen of wanneer uw kind opeens 
weer thuis is. We realiseren ons heel goed 
dat dit ook als ouder erg ingewikkeld is. Ook 
op school vraagt het steeds weer 
afstemming: ‘kan iedereen er zijn, kunnen 
we wel op schoolreis, wat mag er wel of niet’ 
en dan is het fijn om te merken dat er zo 
goed meegewerkt wordt door alle partijen. 
Dank daarvoor! 

 

Uit de bouwen 

Onderbouw 

Met de onderbouw starten wij vanaf 29 
maart met het thema ‘Lente’. In onze tuintjes 
krijgen wij moestuinbakken, zodat we met 
de leerlingen het groeiproces kunnen 
volgen. In de eerste week van het thema 
‘Lente’ besteden wij ook aandacht aan 
‘Pasen’. 

 

 

Middenbouw 

In de middenbouw hebben we een gekke 
periode achter de rug omdat de groepen 6 
in quarantaine gingen. Gelukkig zijn we 
steeds handiger geworden in het werken 
met de computer zodat we toch nog wel in 
contact konden blijven.  

 

Bovenbouw 

We hebben de afgelopen periode hard 
gewerkt en we zijn blij dat de CITO periode 
afgerond is. We zijn trots op de leerlingen 
die zo enorm hard gewerkt hebben. Ook 
vinden we het heel fijn dat de leerlingen zich 
zo goed aan de Corona-maatregelen 
houden. Heel knap!  

Van 22 t/m 26 maart is de week van het 
geld. We zullen hier in de klassen aandacht 
aan besteden. Op weekvanhetgeld.nl/studio 
staat welke online programma’s er allemaal 
te zien zijn over dit thema. Bij het journaal 
van vrijdag 26 maart is groep 8a aanwezig 
geweest.  

Verder zijn we al druk aan het nadenken 
over het kamp van juni. We wachten 
natuurlijk steeds af met welke maatregelen 
we rekening moeten houden. We houden 
jullie op de hoogte! 

 

 

 

 

 

 



Informatie personeel 

We hebben weer een leuk baby-nieuwtje te 
vertellen. Juf Callista van de OZA-
kleutergroep is zwanger! Wij wensen haar en 
haar vriend een fijne zwangerschapsperiode. 
Na de zomervakantie wordt het kindje 
verwacht. 

Afgelopen zaterdag is juf Sonja, één van 
onze IB’ers en leerkracht van groep 8,  
bevallen van een dochtertje Nina. Wij 
wensen juf Sonja, haar vriend en de grote 
broer en zus van Nina heel veel geluk 
samen. 

 

Vandaag stelt juf Iris zich voor. Iris zal vanaf 
Pasen bij ons een nieuwe kleutergroep gaan 
opstarten. 

Hallo allemaal 

Ik ben Iris Brandenburg, 27 jaar en woon in 

Utrecht. Na vier jaar werken bij de kleuters in 

Nieuwerbrug heb ik heel veel zin om te beginnen 

bij de kleuters van SO Fier. Naast mijn werk 

volg ik een studie ecologische pedagogiek in 

Amersfoort. Hier is ook mijn enthousiasme voor 

het werken met ouders en kinderen op het 

speciaal onderwijs ontwikkeld. Ik vind veel 

dingen leuk om te doen, maar in mijn vrije tijd 

doe ik vooral het volgende: voetballen, zingen, 

naar het theater en musea gaan, zeilen in de 

zomer, creatief bezig zijn, afspreken met 

vrienden, vriendinnen en familie en genieten van 

buiten zijn als de zon schijnt. Ik houd van 

gezellige praatjes en kan niet wachten om jullie 

te leren kennen. Spreek me dus gerust aan voor 

een praatje of een vraag. 

 

 

Pasen 

Op vrijdag 2 april staat de paasbrunch op de 
kalender. Dit is een goed gebruik op SO Fier. 
We eten dan samen in de klas en alle 
kinderen mochten iets meenemen dat ze 
thuis gemaakt hadden. Helaas kan dat in 
deze vorm dit jaar niet doorgaan.  

We hebben met de verschillende 
leerkrachten nagedacht over een 
alternatieve activiteit zodat er toch een 
feestelijk tintje is die dag. Omdat we niet 
samen kunnen eten moet uw kind deze dag 
dus gewoon eten en drinken meenemen. 
Wel zal er vanuit school gezorgd worden 
voor iets lekkers en zullen we een leuke 
paasactiviteit ondernemen. 

Veiligheidsthermometer 

Met trots presenteren wij u de resultaten van 
de veiligheidsthermometer die de groepen 
6,7 en 8 hebben ingevuld afgelopen maand. 
Wij zijn heel blij met de rapportcijfers die de 
leerlingen onze school en leerkrachten 
geven. Het veiligheidsgevoel van onze 
leerlingen staat voor ons voorop! 



MR zoekt nieuwe leden vanuit ouders 

Wilt u meer weten wat er binnen het SO Fier 
gebeurt? Hebt u ideeën hoe het onderwijs 
op het SO Fier te verbeteren. en wilt u deze 
actief delen met de directie? Dan is de 
medezeggenschapsraad (MR) iets voor u! 

De MR heeft medezeggenschap en geeft 
advies over uiteenlopende zaken binnen de 
school. De raad bestaat ouders 
(oudergeleding) en docenten van de school 
(personeelsgeleding). Meerdere malen per 
jaar komt de MR samen. En bespreekt dan 
verschillende zaken, rondom de school of 
het onderwijs dat uw kinderen krijgen. Ook 
vraagt de directie op bepaalde momenten 
instemming of advies over verschillende 
zaken. 

De MR helpt ervoor te zorgen dat de school 
de juiste dingen doet om zo een goede en 
veilige omgeving te bieden voor uw 
kinderen. 

Mocht u interesse hebben, of wilt u meer 
weten? Neem dan contact met ons op via 
mr.sofier@spoutrecht.nl 

 

Koningsdag 

Yes! Het is weer zo ver! De koningsspelen 
staan weer voor de deur deze maand.  

Helaas door corona kan het niet op de 
manier worden georganiseerd zoals jullie 
normaal van ons gewend bent. Door de 
maatregelen zijn we voor nu nog gebonden 
aan de cohorten die binnen de school 
gelden. Achter de schermen zijn we druk 
bezig met de voorbereidingen voor deze 
feestelijke dag. Mochten er nieuwe updates 
zijn over de koningsspelen krijgt u deze via 
de Parro app.  

Feestelijke groeten, de koningsspelen 
commissie! 

 

 

 

Parkeren in de straat 

Over het algemeen gaat het heel goed met 
het brengen en ophalen van de kinderen. 
Het overgrote deel van de kinderen gaat 
met de taxi naar huis maar ook worden een 
aantal kinderen door ouders gehaald of 
gebracht. Het is fijn om te zien dat mensen 
daarbij de afgesproken rijrichting hanteren 
ook al is deze niet verplicht. Het helpt wel 
enorm voor een goede doorstroming. We 
willen ouders die zelf hun kind brengen of 
halen vragen op te letten dat ze tijdens het 
parkeren niet voor auto's van 
buurtbewoners staan zodat deze niet 
gehinderd worden om weg te kunnen bij 
huis. Verder blijft het ook gewoon een 
goede tip om te parkeren in het straatje dat 
parallel loopt aan onze school, door de 
verschillende brandgangen bent u dan zo bij 
onze school en kunt u een stuk rustiger 
parkeren en wegrijden. Dank voor uw 
medewerking! 

 

Moestuin 

We zijn de afgelopen maand druk bezig 
geweest met het maken van een 
schoolmoestuin. Deze kruiden, groenten en 
fruit zullen gebruikt worden bij de 
kooklessen. Door de groepen 8 is er  hard 
gewerkt om vruchtbare grond op te halen 
van het vlakbij gelegen tuinencomplex. 
Komende maand(en) zullen plantjes, kruiden 
en groenten gezaaid en gepland worden. In 
de klassen wordt ook aandacht besteed aan 
het groeien en bloeien van plantjes. In elke 
klas zal in kweekkasten sla, radijsjes en 
zonnebloemen worden geplant. 
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Vogellessen 

In maart hebben veel klassen buiten op het 
plein les gehad over vogels. Er is gezocht 
naar vogels met verrekijkers, er is gerend 
naar de goede vogel en er is gekeken welke 
vogels we wel of nog niet kennen. Leuk als u 
hier verder thuis ook nog verder over 
doorpraat met uw kind. 

 

Jaarkalender 

Belangrijke data 
Vrijdag 2 april Paasactiviteit op 

school 
Maandag 5 april Tweede Paasdag, 

school gesloten 
 

Woensdag 14 april Studiedag, 
Alle kinderen vrij 

Vrijdag 23 april Koningsspelen  
Maandag 26 april t/m 
vrijdag 7 mei 

Meivakantie 

 


