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Vanuit de directie 

Dit keer al vroeg in de maand het A-Fiertje. 
Vandaag is immers al de laatste dag voor de 
kerstvakantie! Vanmiddag en morgen gaan 
alle leerkrachten hard aan de slag om alles 
in te pakken zodat het verhuisbedrijf alles 
kan verhuizen. De maandag en dinsdag na 
de kerstvakantie (6 en 7 januari) zijn de 
kinderen nog vrij zodat we de nieuwe school 
weer goed in kunnen richten. Een bijzondere 
kerstvakantie voor onze school want in deze 
vakantie zullen we eindelijk verhuizen naar 
ons mooie, nieuwe gebouw. In deze 
nieuwsbrief staat dan ook veel belangrijke 
informatie voor u als ouder. Leest u dit goed 
door zodat we in januari met elkaar een 
goede start kunnen maken aan de 
Winklerlaan! Tot slot wensen wij iedereen 
hele fijne feestdagen en een fijne 
kerstvakantie. Tot ziens in januari! 

 

Adres 

De adresgegevens van het nieuwe gebouw 
zijn: SO Fier, Winklerlaan 79, 3571 KL, 
Utrecht, telefoonnummer 0308505685. (blijft 
hetzelfde) 

 

Taxi’s  

Alle chauffeurs hebben inmiddels ook een 
brief ontvangen met daarin alle nieuwe 
adresgegevens en de afspraken rondom het 
brengen en halen bij het nieuwe gebouw. 

 

Ophalen en afzetten van de kinderen 

Kinderen die met de taxi’s komen worden in 
de ochtend voor het gebouw afgezet. Daar 
staan altijd mensen van de school (vanaf 

8.15 uur, u kunt uw kind niet eerder 
brengen) die de kinderen helpen met 
uitstappen. (net als nu) Wanneer u zelf uw 
kind komt brengen kunt u uw kind uiteraard 
ook voor de school afzetten. Let op! Van 
6.00-11.00 uur geldt er betaald parkeren in 
de straat van de school. 

De taxichauffeurs halen in de middag de 
kinderen weer binnen op in hun 
verzamelklassen. Voor de taxichauffeurs zijn 
er tussen 13.45-14.15 uur plekken vrij aan de 
kant van de school. Let op! Deze plekken 
zijn voor taxi’s en niet voor ouders. Dit 
omdat een chauffeur op meerdere kinderen 
moet letten en een ouder over het algemeen 
op 1 kind. Wij willen de stukje dat zij moeten 
lopen met de kinderen dan zo kort mogelijk 
houden. Wanneer u zelf uw kind op komt 
halen (en ook de taxichauffeurs) vragen we 
buiten het hek te wachten totdat de bel is 
gegaan om 14 uur. Dan komen de kinderen 
naar buiten.  

Hoewel de Winklerlaan een 2-richtingsweg 
is willen we u vragen om een vaste 
rijrichting aan te houden zodat het brengen 
en halen zo soepel mogelijk verloopt. Wij 
willen u vragen om via de volgende route naar 
de Winklerlaan te rijden (dus ook wanneer u 
vanaf het noorden over de Eykmanlaan 
aankomt, eerst voorbij de Winklerlaan rijden 
en via de Kapteynlaan rijden). 

 

Opening nieuwe gebouw 

Uiteraard gaan we het nieuwe gebouw ook 
op een feestelijke manier openen! Op 
vrijdag 24 januari is het feest op school! Er 
zijn voor de kinderen dan leuke activiteiten 
en om 13.15 uur vindt de officiële opening 
van de school plaats. U bent hierbij ook 
welkom! Hierna kunt u uw kind eventueel 



mee naar huis nemen. Er is dan ook 
gelegenheid om na het officiële gedeelte 
een rondje door de school te lopen om alles 
te bekijken. 

 

 
Uit de bouwen 

Onderbouw: 

 Na een fantastisch Sinterklaas feest en een 
gezellig kerstontbijt hebben we gaan we ons 
nu voorbereiden op de verhuizing.  We 
hopen jullie allemaal op de opening te zien! 
In de kleuterklas starten na de kerstvakantie 
een paar nieuwe kinderen. 
 

Middenbouw: 
De middenbouw zit volop tussen de 
verhuisdozen en heeft zin om straks in het 
nieuwe jaar te beginnen in de nieuwe 
school. Maar eerst natuurlijk lekker vakantie 
vieren. Wij hopen dat iedereen fijne 
feestdagen heeft. 
 

 

Bovenbouw 
De surprises zijn uitgepakt, de verhuisdozen 
zijn ingepakt. De kerstboom is opgezet en 
weer neergehaald. Kortom; we zijn toe aan 

de vakantie en zijn klaar om te verhuizen! 
We zien jullie in het nieuwe gebouw en 
wensen jullie een fijne vakantie! 

 

Uit de werkgroepen 

Werkgroep gedrag: We blijven druk met 
belonen. We hebben hier tijdens de 
studiedag over gesproken en hopen 
binnenkort weer verdere stappen te kunnen 
maken.  

 

Werkgroep ICT: 

Inmiddels zijn de monteurs in het nieuwe 
gebouw al volop bezig geweest met het 
installeren en plaatsen van de digiborden. 
Ook komen er vanaf groep 3 in iedere klas 6 
chromebookjes waar kinderen op kunnen 
werken en zijn er goede werkplekken 
ingericht voor de juffen en meesters. 

Werkgroep 21e-eeuwse vaardigheden: 

De werkgroep 21e-eeuwse vaardigheden 
houdt zich ook bezig met de 
professionalisering van collega’s. Dat wil 
zeggen dat niet alleen de kinderen, maar 
ook wij als leerkrachten van en met elkaar 
blijven leren. Hier gaan we de komende 
maand weer extra aandacht aan besteden in 
vergaderingen.  

Werkgroep lezen: 

Donderdag 13 december hebben een aantal 
leerkracht een informatie bijeenkomst 
bijgewoond van Estafette. Dit een methode 
voor technisch lezen. Deze methode 
combineert het leren lezen met het 
begrijpend lezen. Na de vakantie gaan een 
aantal leerkrachten lessen uit deze methode 
geven om te kijken of de methode past bij 
onze leerlingen. Als de methode ons bevalt 
schaffen we deze misschien aan. Met deze 
methode is het ook mogelijk om leerlingen 
thuis op de computer te laten oefenen met 
lezen! 

 

 



Informatie personeel 

In januari zal onze directeur, Inge Olivier, 
weer terugkomen na haar 
zwangerschapsverlof. Manet Verwey heeft 
haar tijdens haar afwezigheid vervangen en 
zal voor de kerstvakantie afscheid nemen 
om ergens anders weer met een nieuwe klus 
aan de slag te gaan. 

Beste kinderen en ouders/verzorgers, 

Mijn tijd op SO Fier zit er alweer op. Na de 

kerstvakantie komt Inge Olivier weer terug als 

directeur. Met veel plezier heb ik haar de 

afgelopen maanden vervangen. Ik heb SO Fier 

leren kennen als een hele goede school, waar 

in een fijne sfeer veel geleerd wordt. Ik wens 

alle kinderen en ouders/verzorgers een fijne 

kerstvakantie en alvast alle goeds voor het 

nieuwe jaar! 

Wie weet tot ziens. 

Hartelijke groet, Manet Verwey, Interim 

directeur 

 

In januari zal juf Miriam nieuw bij ons 
starten. Zij zal verschillende groepen in de 
school ondersteunen door met groepjes 
kinderen en kinderen individueel te gaan 
werken. Hieronder stelt zij zich voor: 

Mijn naam is Miriam Monna. In januari start 
ik Op SO Fier als leerkrachtondersteuner. 
Mijn werkdagen zijn dinsdag, donderdag en 
vrijdag. Ik kijk er naar uit om weer in het 
onderwijs te gaan werken. Ruim 10 jaar 
geleden heb ik een aantal jaren met veel 
plezier aan verschillende groepen 
lesgegeven. 

Ik ben 42 jaar en woon met mijn man, 2 
kinderen en onze hond in De Meern. In mijn 
vrije tijd ben ik vaak langs de lijn te vinden 
als supporter bij de sportwedstrijden van 
mijn kinderen en wandel ik graag met onze 
hond. Verder vind ik het leuk om met 
bloemen en planten bezig te zijn. 

Ik heb er zin in om in het nieuwe jaar te 
starten op SO Fier. Ik hoop dat ik samen met 

mijn collega’s de kinderen een fijne tijd kan 
geven. 

Alvast fijne feestdagen toegewenst en tot na 
de kerstvakantie! 

Vriendelijke groet, 

Miriam Monna                      

Inmiddels is juf Kalou ook bij ons gestart. Ze 
loopt nu mee in de verschillende groepen 
en zal in het nieuwe jaar een extra groep 
gaan starten zodat we nieuwe kinderen uit 
Utrecht een plekje kunnen geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Belangrijke data 
ma 6 en di 7 januari Kinderen vrij 
woe 8 januari Start in nieuwe 

schoolgebouw 
vr 24 januari Opening nieuwe 

schoolgebouw 


