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Vanuit de directie 

Het schooljaar gaat alweer richting de 
zomer. Er komen veel weken aan waarin 
regelmatig vrije dagen vallen. Houd u 
daarom de kalender goed in de gaten of 
kijkt u onderaan dit A-Fiertje zodat u weet 
wanneer de kinderen vrij zijn. We zitten nog 
steeds in gekke Corona-tijden waarin 
gelukkig al wel steeds ietsje meer mag maar 
waar we nog niet in de oude situatie terug 
zijn. Ook op school blijven we kritisch kijken 
naar wat wel en niet kan. Gelukkig zijn er 
nog steeds zeer weinig besmettingen bij ons 
op school. Nu kunnen we eerst gaan 
genieten van twee weken meivakantie. 
Hopelijk wordt het buiten ook wat lekkerder 
weer zodat we lekker naar buiten kunnen.  

 

 

Uit de bouwen 

Onderbouw 

Met de onderbouw blijven wij werken aan 
het thema lente. Ook hebben wij allemaal in 
de klas bakken met zaadjes gekregen en 
gaan wij met de kinderen bekijken hoe al die 
plantjes groeien en hopelijk tot bloei komen.  

 

 

 



Middenbouw 

In de middenbouw gaan we na de 
meivakantie aan de slag met kleilessen. We 
zijn benieuwd wat voor mooie kunstwerken 
er gemaakt gaan worden. We hebben er al 
zin in! 

 

Bovenbouw 

Alle groep 8 leerlingen hebben het boek 
‘Mijn dagen met Niets’ gekregen. Het is een 
heel actueel boek omdat het gaat over hoe 
iemand de dagen doorkomt in Coronatijd. 
Dit boek hebben alle leerlingen gekregen 
van het Jeugd Educatie Fonds. Anke 
Schotman (school maatschappelijk werkster) 
heeft dit voor ons geregeld. Hartelijk dank!!!!  

 

 

Uit de werkgroepen 

Werkgroep gedrag: 
Op school werken wij met de regel van de 
maand. In alle klassen staat dezelfde regel 
centraal. Deze regel hangt op dat moment 
in alle klassen op een zichtbare plek. Na de 
vakantie beginnen wij met de regel ''Je 
luistert naar elkaar''.  

 

 

Werkgroep 21e eeuwse vaardigheden: 

Zoals elk jaar krijgen alle klassen 2 keer per 
jaar workshops gericht op cultuur en kunst. 
Wegens het Corona virus is het tot nu toe 
nog niet toegestaan externen de school in te 
laten. Na de meivakantie hopen we de 
workshops weer in te kunnen plannen.  

In een aantal klassen worden er momenteel 
proeflessen gegeven van nieuwe methodes 
‘Wereldoriëntatie’. Dit zijn de vakken 
geschiedenis, aardrijkskunde en 
natuur/techniek.  

Nog een tip voor thuis:  

Op youtube staan een aantal leuke filmpjes 
over nepnieuws in Nederland. Zoek op  
‘jeugdjournaal en nepnieuws’. 

 

 



Informatie personeel 

Na vele jaren bij ons gewerkt te hebben gaat 
juf Elise van de administratie ons verlaten. 
Zij gaat op het hoofdkantoor van onze 
stichting werken. Per 1 juni zal ze niet meer 
bij ons op school aanwezig zijn. Christa van 
Lunteren gaat haar baan overnemen en stelt 
zich hieronder aan u voor: 

Dag allemaal, 

Hierbij wil ik mij graag voorstellen aan jullie. 

Mijn naam is Christa van Lunteren en vanaf 19 

april ben ik gestart als administratief 

medewerkster op deze ongelofelijk leuke school! 

Samen met mijn man Bert woon ik in De Meern. 

Onze twee zoons Bart en Koen zijn inmiddels 25 

en 23 jaar en wonen samen met hun vriendinnen 

elders. 

Het werken op een school heeft mij altijd heel 

erg leuk geleken. Ik heb een grote passie voor 

kinderen die nog volop in hun ontwikkeling zijn. 

Ieder kind is uniek en daardoor heeft ieder kind 

een eigen aanpak nodig. De filosofie van SO Fier 

spreekt mij absoluut aan omdat er wordt gedacht 

in oplossingen en niet in problemen. Vanaf nu 

mag ik dan ook deel uitmaken van deze 

prachtige school! Hoe mooi is dat! Waar ik ook 

heel blij van word is mijn gezin, de natuur, 

reizen, lezen, familie en afspreken met 

vriendinnen en vrienden. Ook het creatief bezig 

zijn (o.a. grafisch) geeft mij veel energie. Met 

heel veel enthousiasme ga ik deze nieuwe weg 

bewandelen, ik heb er reuze veel zin in! 

Hopelijk zien en spreken wij elkaar snel! 

Hartelijk groet, Christa 

 

Juf Nelissa, één van onze orthopedagogen 
gaat met ingang van de meivakantie met 
zwangerschapsverlof. Wij wensen haar een 
fijne verloftijd toe. Haar werkzaamheden 
zullen overgenomen worden door juf Iris en 
juf Josje. Zij zijn beiden nieuw in onze school 
en zullen zich een volgende keer aan u 
voorstellen. 

Juf Sonja is inmiddels bevallen van een 
gezonde dochter: Nina. Gefeliciteerd! 

 

Zomerkampen 

Y Kids: Bent u op zoek naar een actief, 
avontuurlijk en creatief zomerkamp voor uw 
zoon of dochter? Stichting Y Camps 
organiseert verschillende kampen voor 
kinderen die extra begeleiding nodig hebben 
(Y Kids). De kampen vinden plaats in de 
bossen van Leusden. Een groep bestaat uit 
maximaal 20 kinderen en minimaal 5 
begeleiders. Meer informatie? www.ykids.nl of 
bel 035 – 6668777. 

OKEE Vakantiekampen (voorheen stichting 
Boemerang en SMS Jeugdvakanties) biedt al 
jarenlang vakanties voor de jeugd in de leeftijd 
van 8 tot 18 jaar aan. Het uitgangspunt: alle 
deelnemers een fantastische week bezorgen! 
Ieder jaar kan er gekozen worden uit 
zomerkampen in Nederland en de Ardennen. 
In Nederland staan vooral de themaspellen 
voorop; in de Ardennen het thema survival. 
Voor info   www.okeevakantiekampen.nl of tel 
0636183836. 

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. 
Lekker ravotten en ontspannen in een leuke 
groep van leeftijdsgenootjes. Tegelijkertijd is 
er alle aandacht en zorg voor elk individueel 
kind. Positieve ervaringen in een geborgen 
sfeer, veilige omgeving en binnen een klimaat 
van oprechte aandacht, dat typeert Heppie 
vakanties en weekenden. Voor  info 
www.heppievakanties.nl tel 085 065 3442. .-6-

36183836 +31 +31-6-36183836 -6-36183836  

 

http://www.okeevakantiekampen.nl/
http://www.heppievakanties.nl/


Reminder Schoolfoto’s   

Heeft u de schoolfoto’s al besteld? Dit kan 
online op: https://bestel.rdfoto.nl. De 
inlogcode die u nodig heeft staat op een 
inlogkaartje die uw zoon of dochter een 
paar weken geleden heeft meegekregen.  

Heeft u vragen?  

Dan kunt u contact opnemen het de 
fotograaf via mail : vragen@rdfoto.nl. Of 
telefonisch 023-5762064. 

 

Jaarkalender 

Belangrijke data 
meivakantie 25 april t/m 9 mei 

School gesloten 
 

Hemelvaartsdag 13 mei 
School gesloten 

Vrije dag  14 mei 
School gesloten 

2e pinksterdag Maandag 24 mei 
School gesloten 

 


