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Vanuit de directie 

Wat fijn dat we dit jaar weer zo goed gestart 
zijn! Alle kinderen weten alweer goed de 
weg te vinden naar hun nieuwe juf of 
meester en het nieuwe lokaal. En dat is best 
bijzonder want er zijn heel veel nieuwe 
kinderen gestart na de zomervakantie. 
Welkom allemaal! 

Ook voor de nieuwe ouders goed om te 
weten dat we iedere laatste werkdag van de 
maand het ‘A-Fiertje’ uitdoen. Dat is onze 
nieuwsbrief met alle informatie over de 
volgende maand zodat u weet wat er staat 
te gebeuren.  

Er is in de eerste week veel aandacht en tijd 
geweest om elkaar te leren kennen maar 
ook werd er alweer hard gewerkt in de 
klassen. We hebben gelukkig in alle groepen 
weer voor vijf dagen in de week een 
leerkracht kunnen vinden. Dat betekent dat 
er een aantal nieuwe collega's zijn gestart en 
daar zijn we heel blij mee. Verderop in het 
A-Fiertje stellen zij zich aan u voor. Wij 
kijken uit naar een leerzaam en gezellig 
nieuw schooljaar! 

 

 

Uit de bouwen 

Onderbouw 

In de onderbouw zijn wij dit jaar gestart met 
5 groepen. Wat zijn wij als leerkrachten blij 
om te zien dat alle kinderen met veel plezier 
weer zijn begonnen en allemaal fijn zijn 
gestart in hun nieuwe klassen. In de 
kleuterklassen wordt er de komende maand 
aandacht besteed aan het thema ''mag ik 
meedoen?'' en in de hele onderbouw staat 
het kennismaken met elkaar centraal.  

Middenbouw 

We zijn in de middenbouw gestart met vier 
groepen. Ook hebben we veel nieuwe 
leerlingen dit jaar, dus we zijn vooral bezig 
met elkaar leren kennen. Ook zijn we deze 
week gestart met groepsdoorbroken 
werken. Dit doen alle klassen voor rekenen 
en sommigen ook voor spelling en lezen. Dit 
is superfijn, want zo werken de kinderen bij 
meerdere vakken op hun eigen niveau. 

 

Bovenbouw 

Wij zijn met 3 groepen 7 en 3 groepen 8 
positief gestart. Wat leuk om alle kinderen 
weer te zien! De komende tijd zullen we 
elkaar beter leren kennen. Zorg dat je als 
ouders/verzorgers in de Parro app zit.  



Dit is het belangrijkste communicatiemiddel 
met de leerkracht van uw kind.  

Even voorstellen.... 

Groep 7a: juf Esmeralda 

Groep 7b: meester Tim 

Groep 7c: meester Matthijs  

Groep 8a: juf Juul 

Groep 8b: juf Melissa (maandag, dinsdag en 
woensdag) en juf Aziza (donderdag en 
vrijdag) 

Groep 8c: juf Zarah (maandag, dinsdag en 
woensdag) en juf Birgit (donderdag en 
vrijdag) 

Ondersteuning bovenbouw: juf Willy en juf 
Esther 

Stagiair bovenbouw: meester Zeno 

Alvast voor in de agenda! 
De informatieavond van 
groep 8 is op 
dinsdagavond 27 
september. 

Wij verwachten alle leerlingen en 
ouders/verzorgers. Meer informatie volgt. 

 

Startdag 

Aanstaande vrijdag staat de dag van de 
startgesprekken gepland. We vinden het 
belangrijk om al snel goed kennis te maken 
met ouders en het kind zodat we kunnen 
afstemmen wat een prettige en passende 
manier is om goed in contact te blijven u 
over uw kind. Sommige leerkrachten hebben 
ouders en kinderen op school uitgenodigd 
en een aantal collega's gaat deze dag ook 
op huisbezoek. Via de leerkracht van uw 
kind heeft u hier meer over gehoord. 

 

Schoolfruit 

Vanaf aanstaande maandag wordt er op de 
maandag weer schoolfruit geleverd aan 
onze school.  

Dit verdelen wij over de klassen zodat de 
kinderen tijdens de ochtendpauze hiervan 
kunnen eten. 

 

Personele zaken 

Er is wederom babynieuws te melden!  

Juf Jorien is in de 
vakantie bevallen van 
een dochter Luna en 
juf Inge Olivier is 
vorige week bevallen 
van zoon Abe. Wij 
wensen beide 

collega's heel veel geluk met de 
gezinsuitbreiding! 

 

Na de zomer zijn er ook weer een aantal 
nieuwe collega's gestart bij ons op school. 
Hieronder stellen er zich al twee aan u voor: 

 

Mijn naam is Juul Verhorevoort. Ik ben 24 
jaar oud en kom 
oorspronkelijk uit 
Helmond. Ik ben 
weer terug van 
weggeweest op SO 
Fier. Inmiddels ben 
ik al drie keer 
weggegaan en nu 
ben ik voor de 
vierde keer weer 
terug. Ik heb hier al 
twee jaar 
stagegelopen en in 

2020-2021 heb ik gewerkt in groep 3/4 en 
groep 8. Tot mijn grote plezier start ik dit 
schooljaar met mijn eigen groep 8. Ik heb er 
onwijs veel zin in en heb zin in dit schooljaar 
op SO Fier! 

 

Mijn naam is Lisanne Zegwaart. Ik ben 22 
jaar en ik woon in Gorinchem. Drie jaar 
geleden ben ik afgestudeerd als 
onderwijsassistente en ben ik gaan werken 
in het reguliere basisonderwijs.  



Na twee jaar werken in 
het regulier 
basisonderwijs was ik 
opzoek naar een nieuwe 
uitdaging. Door 
verschillende stages ben 
ik erachter gekomen dat 
ik het werken in het 
speciaal onderwijs 
enorm leuk vind. 
Vandaar de keuze om bij 
SO Fier te gaan werken. 
Naast het werken bij SO 
Fier volg ik sinds twee jaar de opleiding 
(Social Work). Ik zal dit schooljaar gaan 
ondersteunen in de onderbouw van dinsdag 
t/m vrijdag. 

 

 

 

 

 

 

Verder zijn er dit jaar ook weer een aantal 
stagiaires bij ons gestart: Kyra loopt haar 
stage voor de academische PABO bij Laura, 
Stef doet de ALO om gymdocent te worden, 
Valerie volgt het mbo-sportcollege, Zeno de 
opleiding tot onderwijsassistent en loopt 
zijn stage bij Birgit en Matthijs en Naomi 
volgt de studie orthopedagogiek en loopt 
haar stage bij de orthopedagogen. Welkom 
allemaal!  

 

Uit de werkgroepen 

Op SO Fier zijn we altijd bezig om ons 
verder te ontwikkelen. We kijken naar de 
plannen voor de komende periode en 
vormen van daaruit verschillende 
werkgroepen waar collega's aan deelnemen. 
Voor het komende jaar hebben we weer vier 
werkgroepen: taal en lezen, bewegen en 
gezondheid, 21e -eeuwse vaardigheden en 
gedrag.  

In ieder A-Fiertje brengen altijd twee 
werkgroepen verslag uit van waar ze mee 
bezig zijn. 

 

AVG (wet op de privacy) 

Ieder jaar aan het begin van het schooljaar 
herinneren wij ouders weer even aan de wet 
op de privacy. Bij het inschrijven heeft u 
aangegeven waar u wel of geen 
toestemming voor wilde geven. Mochten 
hier wijzigingen in hebben plaatsgevonden 
vragen wij u contact op te nemen met de 
administratie van de school om dit aan te 
passen.  

 

Parkeren rond de school en 
éénrichtingsverkeer 

U heeft het ongetwijfeld gezien maar in de 
straten rondom de school geldt betaald 
parkeren tussen 6.00-11.00 uur ‘s ochtends. 
Onze ervaring is dat hier ook heel veel op 
gecontroleerd wordt, ook rond de tijden dat 
de kinderen gebracht worden en de school 
start. Goed om rekening mee te houden 
wanneer u stopt met de auto. Snel 
uitstappen is dan verstandig! 

Verder hebben wij alle taxichauffeurs 
gevraagd om van één kant aan te komen 
rijden. Dit vragen we ook graag aan u. De 
straat is weliswaar geen eenrichtingsverkeer 
maar het is behoorlijk druk en voor de 
doorstroming helpt het dan wanneer alle 
auto's en busjes vanuit één kant komen. Ook 
is het dan tegelijk veiliger uitstappen voor 
de kinderen omdat ze direct op de stoep 
staan. 

 

Nieuws van Willem 

Voor velen van jullie bekend, voor 
sommigen nog niet. Dit is Willem, onze 
schoolhond. Willem woont bij juf Nancy en 
werkt vier dagen in de week op SO Fier. Elke 
dag gaat hij met een paar kinderen 
wandelen en spelen.  



Maar er zijn ook kinderen die aan hem 
voorlezen om zo extra te oefenen met het 
lezen. 

Willem is een 
enorme lieverd 
die af en toe 
een klein beetje 
ondeugend kan 
doen. Toen de 
foto gemaakt 
werd, logeerde 
hij bij juf 
Hester. Daar bracht hij alle losse slippers 
steeds naar de tuin. Thuis doet hij dat ook. 
Wanneer we iets kwijt zijn (sokken, sandalen, 
pantoffels) gaan we altijd even in de tuin 
kijken. Willem maakt niks kapot, maar hij 
verhuist gewoon graag dingen. 

 

Schoollunch  

Bericht van onze kookdocent Bob: vorig 
schooljaar zijn we gestart met het serveren 
van een gezonde schoollunch op de laatste 
woensdagen van de maand. Dit tot grote 
tevredenheid van het team en leerlingen. 
Dus ook dit jaar gaan we weer, op de laatste 
woensdagen van de maand, een schoollunch 
serveren. De groepen 8 zijn hiervoor 
verantwoordelijk. Van bereiding tot 
uitserveren en het opruimen wat daar ook 
bij hoort. Het doel van het serveren van een 
gezonde schoollunch is niet alleen 
gezondheid, maar ook kennis laten maken 
met nieuwe producten, samenwerken en 
samen eten. Ik heb er weer zin in!   

 

Heppie 

 

Voor kinderen is het heerlijk om op vakantie 
of een weekendje weg gaan. Fijne, 
ontspannende dingen doen en nieuwe 
vrienden maken. Toch zijn er veel kinderen 
in Nederland die er om verschillende 

redenen niet zomaar tussenuit kunnen 
omdat er geen geld voor is, of omdat ze een 
stoornis of achterstand hebben waardoor 
extra begeleiding bij het spelen nodig is. 
Juist deze kwetsbare kinderen verdienen ook 
een superleuke tijd en daarom organiseren 
wij Heppie Vakanties & Weekenden. 

Heppie Vakanties & Weekenden is er 
speciaal voor kinderen van zes tot en met 
achttien jaar. Ook zijn er begeleide 
gezinsvakanties. Bij een weekend of vakantie 
van Heppie draait alles om gezelligheid, lol 
en onbezorgd spelen. 

Kinderen aanmelden voor de 
najaarsweekenden en herfstvakanties van 
2022 kan vanaf nu op 
www.heppievakanties.nl 

Heppie Factory in Utrecht 
Deze herfst organiseren wij op 19 en 20 
november voor kinderen van 6 t/m 18 jaar 
de Heppie Factory in Utrecht! Bij Heppie 
Factory draait het om plezier maken en het 
ontdekken van nieuwe activiteiten. Er zijn 
verschillende zones, waar van alles te doen 
en te beleven is. Denk aan proefjes doen bij 
Heppie Science, je in de watten laten leggen 
bij Heppie Beauty, knutselen bij Heppie 
Crea, karten bij Heppie Race en nog veel 
meer!  
 
Deelname aan Heppie Factory is gratis, ook 
voor eten en drinken wordt gezorgd. Voor 
het vervoer naar de locatie zijn jullie zelf 
verantwoordelijk. Aanmelden voor Heppie 
Factory op zaterdag 19 of zondag 20 
november kan door het formulier op de 
website in te vullen. 

 

Belangrijke data 

Vrijdag 2 september Startgesprekken 

Dinsdag 27 
september 

Ouderavond groep 
8 over voortgezet 
onderwijs 

Woensdag 28 
september 

Schoollunch 

 

http://www.heppievakanties.nl/

