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Vanuit de directie 

Wat een gekke week is deze week 
geworden. Lang gingen we ervan uit dat dit 
onze laatste week voor de kerstvakantie zou 
zijn en toch nog onverwacht moesten we 
helaas weer dicht en hebben de kinderen 
een extra week vakantie. De afgelopen week 
merkten we helaas dat ook het aantal 
besmette kinderen en collega's ook op 
school op ging lopen. 

Ondertussen bieden we deze week op 
school noodopvang waar het nodig is en 
bereiden we ons voor op thuisonderwijs in 
januari mocht dat straks nodig zijn. We 
hopen uiteraard allemaal dat we elkaar dan 
weer echt kunnen ontmoeten op school. 
Hiervan zullen we u uiteraard op de hoogte 
houden na de persconferentie begin januari. 

 

We kijken terug op een bijzonder jaar. Een 
jaar waarin 
we veel 
hebben 
moeten 
vragen van 
ieders 
flexibiliteit. 
Van collega's, 
van kinderen maar ook zeker van u als 
ouder. We hebben geprobeerd om steeds 
de best mogelijke keuzes te maken om het 
zo ‘gewoon’ mogelijk door te kunnen laten 
gaan allemaal maar het is een ingewikkelde 
tijd waarin we nu zitten. Gelukkig kijken we 
ook terug op veel leuke momenten, de uitjes 
die wel konden, de mooie momenten in de 
klassen, bij de vakleerkrachten en met elkaar 
op het plein. 

Wij wensen 

iedereen hele 

fijne feestdagen 

en hopen jullie 

allemaal gezond 

weer terug te 

zien in januari! 

 

Uit de bouwen 

Onderbouw 

Na de vakantie hopen wij allemaal het 
nieuwe kalenderjaar weer energiek te 
beginnen! In groep 4 zijn de kinderen 
begonnen met het thema ''poepweer'' uit de 
zaakvakmethode. We gaan het bijvoorbeeld 
hebben over het klimaat, dat dat over de 
hele wereld verschillend is en over de 
jaargetijden. In de OZA en 2/3 wordt er 
gewerkt aan de thema's winter en vervoer.  
In groep 3 kijken we terug op een leuk 
kerstontbijt. Na de vakantie gaan wij verder 
met kern 5 van Veilig Leren lezen. Ook 
krijgen de kinderen vanaf februari kookles 
van meester Bob.   

 

Middenbouw 

We hebben een leuke kerstviering op school 
gehad en kijken uit naar de kerstvakantie. 
Na de vakantie gaan we ons voorbereiden 
op de CITO’s die er weer aan komen. Ook 
gaan de klassen wisselen van handvaardig-
heid en koken. Dus wie weet met wat voor 
creaties uw kind naar huis komt!  

We willen iedereen een fijne vakantie 
wensen met gezellige feestdagen! 



Bovenbouw 

In de bovenbouw kijken we terug op een 
leuke kerstviering. We hebben lekker 
ontbeten samen en leuke dingen gedaan in 
de klas. De kinderen van groep 8 hebben 
daarnaast allemaal hun adviesgesprek 
gehad. In januari gaan zij druk scholen 
bezoeken. Na de vakantie komen voor de 
kinderen van de bovenbouw de CITO-
toetsen er weer aan! Dat is altijd een drukke 
en spannende tijd. Maar nu is het eerst tijd 
voor een welverdiende vakantie. Wij wensen 
jullie prettige feestdagen en een fijne 
jaarwisseling! 

 

Uit de werkgroepen 

Werkgroep gedrag: 

Voor u, maar zeker voor uw kind is dit een 
zware onzekere en onveilige periode. Het 
vaste baken, de school, valt weg en 
daarnaast ook vele vaste mensen en 
activiteiten. Kinderen kunnen moeilijk deze 
situatie overzien. Hieronder staan een aantal 
algemene adviezen om de structuur vast te 
houden: 

Geef duidelijkheid: door de wat, waar, 
wanneer, waarom en met wie duidelijk met 
uw kind af te stemmen. 

Dagritme behouden: Maak een schema (als 
het kan samen met je kind) wat er die dag of 
week moet gebeuren aan taken. Voor het 
ene kind is een weekschema voldoende, 
voor een ander is per dag of zelfs per 
dagdeel of zelfs per taak overzichtelijker. 
Denk aan pauzes, klusjes, buiten spelen, rust 
bewegen. 

Behoud de bedtijden: Houd de normale 
bedtijden aan voor doordeweeks en in het 
weekend. 

Kijk niet te veel nieuws: Kinderen kunnen 
angstig worden als er te veel informatie 
binnenkomt.  

Advies om 1 keer samen het nieuws te 
bekijken en dit te bespreken. Bijvoorbeeld 
het Jeugdjournaal om 19.00 uur. 

Blijf positief: Probeer zo min mogelijk in 
strijd te belanden. Is uw kind koppig en wil 
het niet. Geef dan een kader wanneer het 
klusje of het huiswerk gedaan moet worden 
en overleg wanneer hij wat wil doen. 

Geef uw kind vertrouwen: Complimenteer 
uw kind met wat het doet. Dit geeft 
bevestiging en 
overzicht. 

Doe veel samen: 
laat uw kind u 
helpen met de 
taken in huis. 
Samen 
boodschappen, 
koken, stofzuigen enz. 

Werkgroep lezen: 

De werkgroep lezen is bezig met de 
voorbereiding voor de Nationale 
voorleesdagen van 26 januari tot 5 februari 
2022.  

https://www.nationalevoorleesdagen.nl  

In de (langere) kerstvakantie is het ook weer 
aan te raden te blijven lezen. 

Hierbij wat leuke ideeën om je kind thuis te 
stimuleren. 



Informatie personeel 

In januari gaat Marijn bij ons starten als 
nieuwe gedragswetenschapper. Hieronder 
stelt zij zich aan u voor: 

Hoi allemaal, 

Mijn naam is Marijn Knibbeler en ik ben vanaf  
1 januari aan het werk 
bij jullie op school als 
gedragswetenschapper. 
Ik heb enorm veel zin om 
met alle kinderen, 
leerkrachten en 
ondersteunde diensten 
ervoor te zorgen dat 
iedereen zich zo fijn en 
prettig mogelijk voelt op 
school. Ook vind ik het 
superleuk te kijken hoe 
we ervoor kunnen zorgen 
dat de kinderen zo veel 
mogelijk leren. Ik zal me 
richten op de onderbouw 

en deze kinderen en ouders zullen dus het meest 
met mij te maken hebben. Zelf heb ik ook twee 
kinderen van 4 en 5 waar ik natuurlijk samen 
met mijn man veel van mijn vrije tijd mee 
doorbreng. 

Ik verheug me om jullie persoonlijk te leren 
kennen. 

Veel groeten Marijn 

 

Nog een leuk ander nieuwtje: juf Inanda en 
haar partner 
zijn in 
verwachting 
van hun 
tweede kind! 
In juni is ze 
uitgerekend. 
We wensen 
hun een 
voorspoedige 
zwangerschap. 

 

 

 

Willem 

Hoe staat het ervoor met onze schoolhond 
Willem? 

Willem groeit lekker. Hij is nu ruim zeven 
maanden en weegt al bijna 14 kilo. Dat 
betekent dat hij een grote krullenbol is waar 
lekker mee geknuffeld kan worden. Maar dat 
is niet de enige reden dat hij op SO Fier is 
gekomen ... 

Willem is in training om leeshond te 
worden. Inmiddels lezen al drie kinderen aan 
hem voor. Hij 
houdt dat al 
met gemak tien 
minuten per 
keer voor. Dat is 
heel knap voor 
zo'n jonge 
hond. Eén van 
de kinderen die 
mij met deze 
'Willem-
training' helpt 
zei: "Maar juf, 
Willem verstaat 
toch geen 
Nederlands?" En 
dat is natuurlijk 
waar.  

Wat doet Willem dan tijdens het lezen? Het 
antwoord is: helemaal niks. Hij ligt naast het 
lezende kind. Hij zegt niet dat het niet goed 
gaat. Hij zegt niet dat het kind goed op toon 
moet lezen. Hij zegt niet dat het wat vlotter 
moet. En dat is zo belangrijk voor een kind 
dat niet van lezen houdt. Willem ligt alleen 
maar warm tegen je aan. Hij laat zich lekker 
aaien. Hij ís er gewoon. Dat dat is fijn! 
 

Fijne vakantie gewenst! juf Nancy 

 

Jaarkalender 

Belangrijke data 
Maandag 10 januari Start school  
17-28 januari Cito toetsen 

 


