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Vanuit de directie 

Wat is het fijn dat we weer gewoon naar 
school mogen! We hebben afgelopen 
periode veel van ieders flexibiliteit gevraagd, 
hulde aan jullie als ouders hoe jullie de 
kinderen ondersteund hebben, dat zal echt 
niet altijd makkelijk geweest zijn.  

Een compliment ook naar de kinderen die 
zomaar weer om moesten schakelen naar 
het onderwijs op afstand. We zijn in deze 
periode in ieder geval allemaal een stuk ICT-
vaardiger geworden. 

Nu we allemaal weer op school zijn hebben 
we ons aan een hoop extra afspraken te 
houden om er samen voor te zorgen dat we 
ook open kunnen blijven. We zijn blij te 
merken dat ouders hier ook echt in 
meewerken en kinderen thuishouden bij 
verschijnselen. We moeten echt het zekere 
voor het onzekere nemen. Gelukkig hebben 
we tot nog toe geen collega's hoeven 
missen doordat ze ziek waren en dat 
daardoor kinderen noodgedwongen thuis 
moesten blijven. We blijven er wel rekening 
mee houden dat dat kan gebeuren maar als 
we met elkaar voorzichtig blijven houden we 
de kans daarop zo klein mogelijk.  

Volgende week is het voorjaarsvakantie. 
Even lekker thuis zijn zonder een wekker of 
verplicht schoolwerk. Wij wensen iedereen 
een fijne, ontspannen vakantie! 

 

Uit de bouwen 

Onderbouw 

In maart beginnen wij met het thema 
''ruimte''. Wat fijn dat wij nu het thema ook 
echt in de klas weer mogen uitvoeren. Als 
kinderen iets over het thema mee naar 

school willen nemen, mag dat natuurlijk 
altijd. Denk bijvoorbeeld aan spelletjes, 
boeken of knuffels voor een themaplekje in 
de klas.  

 

Middenbouw 

We zijn allemaal blij dat we weer op school 
kunnen zijn. Dat is toch wel even anders dan 
elkaar zien door een schermpje. De kinderen 
kunnen weer samen spelen en je zoekt wat 
makkelijker je meester of juf op voor een 
vraag.  

 

Bovenbouw 

Wat fijn dat we iedereen weer op school 
zien! Er is online hard gewerkt. We vinden 
het superfijn dat we iedereen nu weer in de 
klas zien. We hebben al een start gemaakt 
met de CITO toetsen en na de vakantie gaan 
we hier mee verder. De leerlingen van groep 
8 zijn druk bezig met het zoeken naar een 
geschikte school voor Voortgezet Onderwijs.  

 

Uit de werkgroepen 

Werkgroep gedrag: 

Tip voor in de vakantie: Een 
complimentenronde! 
In deze ronde geef je de persoon rechts van 
je een compliment. Na het eerste rondje kan 
je bijvoorbeeld ook een compliment geven 
aan degene links van je of één iemand 
kiezen die in het zonnetje wordt gezet. Hij of 
zij krijgt van iedereen een compliment.  

 

 



Werkgroep ICT: 

Wat hebben we allemaal weer veel 
bijgeleerd de afgelopen periode over het 
omgaan met de laptops en het met elkaar in 
contact blijven via de computer. We zijn op 
school weer druk bezig om alle uitgeleende 
chromebookjes en laptops weer in te 
zamelen. Helaas zijn er ook een enkele 
gesneuveld. Via de ouders verhalen we dit 
op de verzekering maar benadruk alstublieft 
ook bij uw kinderen dat (mocht het weer 
nodig zijn) ze hier heel voorzichtig mee om 
moeten gaan. Door de enorme vraag op dit 
moment moeten we lang wachten op 
nieuwe en al die tijd zijn er dus minder 
laptops in de school beschikbaar. 

 

Werkgroep 21e eeuwse vaardigheden 

In Nederland, en ook op SO Fier, wordt het 
aanleren van 21e eeuwse vaardigheden bij 
kinderen steeds belangrijker. We kunnen 
ons voorstellen dat het niet bij iedereen 
bekend is wat deze vaardigheden nou 
precies zijn, vandaar dat we deze hieronder 
kort voor u opsommen. Wanneer u het 
interessant vindt kun u op onderstaande link 
meer informatie vinden over deze 
verschillende vaardigheden. Kortgezegd 
gaat het erom dat we kinderen 
vaardigheden willen bijbrengen die ze nodig 
hebben om zich staande te houden in de 
21e eeuw zoals: omgaan met technologie, 
kritisch kunnen denken en handelen, 
omgaan met verschillen in culturele en 
sociale achtergrond en mediawijsheid.  

21st century skills - wat zijn 21e eeuwse 
vaardigheden? (wij-leren.nl) 

1. Communiceren 

2. Samenwerken 

3. Sociale en culturele vaardigheden 

4. Zelfregulering 

5. Kritisch denken 

6. Creatief denken 

7. Probleem oplossen 

8. Computational thinking 

9. Informatievaardigheden 

10. ICT-basisvaardigheden 

11. mediawijsheid 

Werkgroep lezen: 

Van 3 maart t/m 9 mei zijn de Leesweken 
van de Kinderjury, hier wordt op school 
aandacht aan besteed. 

Oproep voor strips: Heeft u nog nette strips 
die u niet meer gebruikt? Wij zijn er heel blij 
mee! 

 

Informatie personeel 

In januari is meester Robin vader geworden 
van een mooie zoon: Lowen! Aansluitend is 
hij met verlof geweest maar na de 
voorjaarsvakantie zal hij er weer zijn m.u.v. 
de vrijdag. De komende tijd zal hij op de 
vrijdagen thuis zijn en vervangt meester 
Nick hem.  

De komende tijd loopt meester Wouter extra 
rond in de school. Hij werkt eigenlijk in de 
Stadsschouwburg maar omdat daar nu 
minder werk te doen is mag hij vanuit zijn 
werkgever zich inzetten op onze school. 
Daar zijn we blij mee! 

Na het paasweekend zal er een nieuwe 
kleutergroep opgestart worden. Juf Iris zal 
hier de leerkracht worden. Zij heeft al jaren 
ervaring met kleuters maar start nieuw op 
onze school.  

 

Schoolfotograaf 

Op maandag 1 maart komt de 
schoolfotograaf. Dit zou oorspronkelijk een 
paar weken later zijn maar dit is verzet. Let 
op: dit is de eerste schooldag na de 
voorjaarsvakantie. Bij het nemen van de 
foto's worden uiteraard ook de Corona-
maatregelen in acht genomen. Wanneer de 
foto's klaar zijn krijgt u (net als vorig jaar) de 
kans om deze digitaal te bestellen. Mocht u 
hier hulp bij willen hebben dan kunt u zich 
melden op school. 

 

 

 

https://wij-leren.nl/21st-century-skills-21e-eeuwse-vaardigheden.php
https://wij-leren.nl/21st-century-skills-21e-eeuwse-vaardigheden.php


Diverse onderwerpen 

BSO-plus van Ludens in Zuilen start per 1 
maart 2021 

Op de Fortlaan in Zuilen (in het 
scoutinggebouw) heeft Ludens een BSO 
voor kinderen van 7 jaar en ouder. Eén van 
de groepen (de Wolven) is een groep voor 
kinderen die wat extra aandacht/begeleiding 
nodig hebben, een BSO-plus-groep. Hier 
werkt 1 pedagogisch medewerker met een 
groepje van maximaal 5 kinderen. De 
Wolven hebben een eigen 
basisgroepsruimte, die prikkelarm is 
ingericht. Naast de eigen groepsruimte is er 
beneden en vooral buiten genoeg te spelen 
met de andere kinderen van de BSO. 
Inschrijven voor deze BSO loopt via de 
afdeling IP van Ludens (ip@ludens.nl), 
telefoon 030 – 256 7070. Voor de BSO 
vraagt u zelf kinderopvangtoeslag aan bij de 
belastingdienst. Ludens kan u hierbij 
ondersteunen/adviseren. Vindt u het leuk 
om eerst een keer op de BSO te komen 
kijken? Van harte welkom natuurlijk!!! Neem 
dan even contact op met de teamleider 
Dorien van der Heijden, bereikbaar via 
d.vanderheijden@ludens.nl of telefoon 06- 
51 72 46 86. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Buddyprogramma Villa Pinedo voor 
kinderen in scheidingssituaties 

 

Gemeente Utrecht en Villa Pinedo zijn 
samen een campagne gestart om meer 
bekendheid te geven aan het online 
Buddyprogramma van Villa Pinedo voor 
kinderen en jongeren in 
scheidingssituaties. 

Stichting Villa Pinedo heeft als doel om bij 
kinderen tussen de 10 en 26 jaar de 
negatieve effecten van een scheiding zo 
veel mogelijk te beperken. Villa Pinedo is 
een (online) plek waar kinderen en 
jongeren terecht kunnen met hun verhaal, 
worden gehoord en tips krijgen van 
leeftijdsgenoten en jonge vrijwilligers die 
zelf een scheiding van hun ouders hebben 
meegemaakt: Buddy’s. Door in een vroeg 
stadium een luisterend oor te bieden, 
draagt Villa Pinedo bij aan het welzijn van 
de kinderen, het vergroten van hun 
weerbaarheid en het voorkomen van 
onnodige escalaties van problemen, het 
Buddyprogramma ondersteunt jongeren. 

Anke Schotman smw (dinsdag op school) 

 

 

Jaarkalender 

 

Belangrijke data 
Maandag 1 maart Schoolfotograaf 
Donderdag 11 maart Studiemiddag: alle kinderen 12 uur uit 
Maandag 22 maart Studiedag: alle kinderen hele dag vrij 
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