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Vanuit de directie 

Nog maar heel even! De verhuizing naar het 
nieuwe gebouw zit er nu echt aan te komen. 
We zijn met alle kinderen al wezen kijken, 
zijn al flink aan het opruimen en weggooien 
geweest in het huidige gebouw en de 
komende weken zal het steeds zichtbaarder 
worden dat de verhuizing nu echt snel gaat 
gebeuren. De eerste verhuisbakken staan al 
in de school en de voetbalkooi is al 
afgebroken om op het nieuwe plein weer 
neergezet te worden! We ontkomen er niet 
aan dat er al wat meer bedrijvigheid in en 
rond de school zal zijn. Vanwege de 
verhuizing zullen de kinderen op vrijdag 20 
december en op maandag 6 en dinsdag 7 
januari vrij zijn zodat de leerkrachten de tijd 
hebben op alles goed in- en uit te pakken: 
een extra lange kerstvakantie dus voor de 
kinderen. Op donderdag 19 december 
vieren we kerst op school en zijn de 
leerlingen om 12 uur uit. De officiële 
opening van het nieuwe gebouw staat 
gepland op vrijdag 24 januari. Hiervoor krijg 
u in het volgende A-Fiertje een uitnodiging. 

 

Uit de bouwen 

Onderbouw 

We werken met het thema Sinterklaas en we 
kijken dagelijks het Sinterklaas journaal. De 
laatste twee weken van dit schooljaar zullen 
in het teken staan van Kerst en gaan we 
werken met het thema ‘Verhuizen’, dit in 
verband met de verhuizing van school. Als u 
thuis spullen heeft die met dit thema te 
maken hebben, mag uw kind dit meenemen 
naar school. 

 

Middenbouw 

Volgende week donderdag wordt er 
Sinterklaas gevierd. De groepen 5 en 6 doen 
dit op hun eigen manier. Het wordt een 
gezellige drukke dag. De Sint zal cadeaus 
komen brengen. We hebben er zin in. De 
kinderen zijn om 12 uur uit. 

Bovenbouw 

De leerlingen van groep 8 zijn goed bezig 
geweest met de schoolverlaters-toetsen. In 
december worden alle ouders/verzorgers 
van groep 8 uitgenodigd voor de adviezen. 
In alle klassen zijn lootjes getrokken voor 
Sinterklaas. Veel succes met het maken van 
de surprise! 

 

Uit de werkgroepen 

Werkgroep gedrag:  

Op dit moment houden we ons bezig met 
een passend beloningssysteem voor SO Fier.  

Werkgroep ICT: 

Binnen de werkgroep zijn we druk bezig hoe 
we alle collega’s zo goed mogelijk wegwijs 
kunnen maken met de nieuwe digiborden 
en chromebooks die we straks in het nieuwe 
gebouw gaan gebruiken. Inmiddels weten 
we precies wat er allemaal gaat komen dus 
daar kunnen we ons verder in verdiepen. 

Werkgroep 21e-eeuwse vaardigheden: 

Sinds twee jaar hebben we Cultuurlessen in 
de school! Dit gebeurt in de vorm van 
workshops. Elke workshop bestaat uit 3 
lessen. Misschien heeft u al eens van uw kind 
gehoord dat er toneel gespeeld is of 
gedanst of gevlogd, en er is nog veel meer 



mogelijk. Ook in de nieuwe school komen er 
weer workshops aan! We hebben er zin in! 

Onze werkgroep heeft een ouderavond 
voorbereid over ‘Mediawijsheid’ We waren 
er zelf heel enthousiast over. Helaas is het 
niet doorgegaan doordat er veel te weinig 
aanmeldingen waren, heel jammer! In de 
loop van het jaar proberen we een nieuwe 
ouderavond te organiseren. 

Werkgroep lezen: 

We zijn druk bezig met het uitzoeken van de 
bibliotheekboeken. We kijken goed welke 
boeken we mee nemen naar de nieuwbouw 
en welke stukgelezen zijn. Op donderdag 12 
december komt er iemand iets vertellen over 
technisch lezen. We zijn op zoek naar een 
nieuwe methode.  

 

Informatie personeel 

Op donderdag 21 november hebben we 
afscheid genomen van juf Suus. Zij heeft een 
baan dichterbij huis gevonden. Juf Yvonne 
staat nu voor groep 5b. Hieronder stelt zij 
zich voor: 

Mijn naam is Yvonne Stevers.  De afgelopen 
jaren heb ik verschillende dingen gedaan. Ik 
heb op verschillende scholen in Amsterdam, 
Maarssen en Houten gewerkt. Daarnaast heb 
ik 10 jaar als zelfstandig ondernemer 
gewerkt. Sinds een aantal jaren weer in het 
speciaal onderwijs. SO Fier is een nieuwe 
stap, waar ik erg enthousiast over ben. Ik 
ben moeder van 3 volwassen kinderen. Ik 
zing graag in een groot popkoor. Ben 
creatief en doe een aantal keren per jaar een 
interieur opdracht. Ik vind kinderen het 
mooiste en het leukste wat er is om mee te 
werken. Ik wil graag van ieder kind 
ontdekken waar zijn of haar talent ligt. 

 

 

 

 

 

Kijkles zwemmen 

Woensdag 11 december is een kijkles bij het 
zwemmen. Van 11.00 tot 11.45 uur kun je de 
zwemles van je zoon/dochter bijwonen. 
Zwembad de Kwakel, Paranadreef 10. 
Trek luchtige kleding aan en neem 
badslippers mee. 

 

Sinterklaas 

Op donderdag 5 december vieren we in alle 
klassen het Sinterklaasfeest. In de lagere 
groepen zorgt de Sint voor de verrassingen 
en in de hoogste groepen helpen de 
kinderen hem een handje. Deze dag zijn de 
kinderen om 12 uur uit.  

 

Kerst 

Op donderdag 19 december vieren we kerst 
op school. Alle kinderen zijn deze dag om 
12 uur uit. Wanneer uw kind gebruik maakt 
van het taxi-vervoer, wilt u er dan zelf voor 
zorgen dat de chauffeur ingelicht is? 

 

 

Volgend A-Fiertje 

Gezien de kerstvakantie komt het volgende 
A-Fiertje alweer snel: op donderdag 19 
december kunt u deze verwachten. Hierin 
kunt u alle informatie vinden over het 
nieuwe gebouw: de aanrijroute, het 
parkeren, hoe en waar u uw kinderen kunt 
brengen en halen enz.  

Belangrijke data 
5 december Sinterklaas, 

kinderen 12.00 uur 
vrij 

10 december 8a en 8c vrij 
11 december 8b vrij 
19 december Kerst, kinderen 

12.00 uur vrij 
20 december Verhuisdag, 

kinderen vrij 
20 december t/m 7 
januari 

Kerstvakantie 


