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Vanuit de directie 

Voortaan ziet het A-Fiertje er anders uit dan 
u gewend was. Met deze nieuwe lay-out is 
hij een stuk makkelijker in te vullen voor 
ons. Wat fijn dat iedereen weer goed gestart 
is na de zomer. We zitten er allemaal weer 
goed in en later deze maand staat de 
herfstvakantie alweer voor de deur en dan 
komt de verhuizing ook echt steeds 
dichterbij! Wij kijken er naar uit. 

 

Uit de bouwen 

Onderbouw 

De kinderen van groep 4 zijn druk bezig met 
de verkiezingen voor de leerlingenraad. In 
de onderbouw zijn wij aan het kijken hoe wij 
het thematisch werken vorm kunnen geven 
binnen alle klassen. De kinderen hebben de 
afgelopen tijd nieuwe meubels mogen 
uittesten voor de nieuwbouw. 

Middenbouw 

In de middenbouw zijn we gestart met 
groepsdoorbroken werken. In de ochtend 
gaan de kinderen dan in verschillende 
middenbouwgroepen rekenen zodat ieder 
op zijn of haar niveau kan werken en zo 
leren ze ook de andere leerkrachten kennen. 
Dit gaat heel goed.  

Bovenbouw 

We hebben een goede start gemaakt in de 
eerste weken met alle bovenbouwgroepen. 
Ook zijn er al een aantal klassen- 
vertegenwoordigers gekozen voor de 
leerlingenraad en in andere klassen zijn de 
verkiezingen nog volop bezig. Voor de 
schoolverlaters is er op 1 oktober een 
ouderavond over het schoolverlaterstraject. 

We hopen alle ouders en kinderen van 
groep 8 die avond te zien. Via de Parro App 
kunt u aan de leerkracht van uw kind 
doorgeven of u wel of niet aanwezig kan 
zijn. 

 

Uit de werkgroepen 

Werkgroep gedrag: 

In de eerste periode van het jaar gaan wij 
kijken hoe de startgesprekken zijn bevallen 
en zal er tijdens een studiedag aandacht 
worden besteed aan belonen.  

Werkgroep ICT: 

De leverancier van de nieuwe digiborden is 
inmiddels al in de nieuwe school geweest 
om alle maten op te nemen. Straks krijgen 
alle klassen een digibord dat ook nog eens 
in hoogte verstelbaar is zodat alle kinderen 
er ook bij kunnen. Ook op de 4 leerpleinen 
komt een (kleiner) digibord en er komt er 
zelfs 1 in de gymzaal zodat de gymleraar 
hiervan gebruik kan maken voor de uitleg 
van een les of het bekijken van een filmpje. 
Verder gaan we in de klassen werken met 
laptops/chromebooks voor de kinderen. We 
kunnen niet wachten! 

Werkgroep 21e eeuwse vaardigheden: 

De werkgroep 21e eeuwse vaardigheden is 
druk bezig met de voorbereidingen van de 
ouderavond over mediawijsheid op dinsdag 
12 november. Een uitnodiging hiervoor zal u 
aankomende maand krijgen.  

Werkgroep lezen: 

Op woensdag 2 oktober start de 
Kinderboekenweek 2019 en deze keer gaat 
het over voertuigen. Het thema is dan ook 
‘Reis mee!’. Het gaat er niet om wat de 



bestemming van de reis is, maar op welke 
manier je er kan komen. De Kinderboeken 
week duurt t/m zondag 13 oktober. Via 
onderstaande link komt u op de site van de 
bibliotheek. Daar vindt u allerlei leuke 
activiteiten.  

https://www.bibliotheekutrecht.nl/actueel/Ki
nderboekenweek-2019.html  

 

Informatie personeel 

Juf Inge is in de zomervakantie bevallen van 
een dochter: Noor! Het gaat heel goed met 
ze! Na de kerstvakantie verwachten we haar 
weer terug. Na de zomer zijn er ook twee 
nieuwe leerkrachten bij ons gestart: juf 
Suzanne in de kleutergroep en juf Melissa in 
groep 7. Hieronder stellen ze zich even voor:  

 

Mijn naam is Suzanne van 
Ewijk, per 1 augustus 2019 
ben ik werkzaam op SO Fier 
en ik kan nu al zeggen dat het 
goed bevalt!  

Samen met collega's van 
Youké proberen wij een veilige en leerzame 
kleutergroep neer te zetten waarbij we 
hopen dat de kinderen graag naar school 
komen en een mooie ontwikkeling kunnen  
doormaken. 

Ik ben getrouwd moeder van 3 volwassen 
kinderen en heb veel ervaring in het 

regulier maar ook in het speciaal onderwijs! 

Ben met veel enthousiasme begonnen op 
SO Fier en ik hoop dat nog vele jaren vast te 
houden.                                                                                                                           

Ik hoop jullie vlug een keer te mogen 
ontmoeten! 

Hartelijke groet Suzanne v Ewijk                                                                                           

 

 

 

 

Hallo! 

Mijn naam is Melissa Portier,  
ik ben 29 jaar. Dit jaar werk 
ik 5 dagen per week in 
groep 7b. Ik ben vorig 
schooljaar afgestudeerd aan 
de pabo en heb op 
verschillende scholen 
gewerkt en stage gelopen. 

Ik woon samen met mijn vriend in Houten. 
In mijn vrije tijd doe ik aan Kung Fu en lees 
ik graag spannende boeken.  

Ik vind het leuk om te leren over 
verschillende culturen en landen. Daarom 
schrijf ik brieven en kaarten met mensen 
over de hele wereld. 

Tot ziens! 

 

Nieuwe school 

De nieuwe school is inmiddels alweer uit de 
steigers! De kozijnen en ruiten zitten er in en 
ook alle binnenwanden staan. Het gaat nu 
echt op een school lijken. Het adres van het 
nieuwe gebouw is de Winklerlaan 79. Dat is 
in de wijk Tuindorp. Hier stond voordat we 
naar de Stroyenborchdreef verhuisden ook 
het oude gebouw. Op maandag 18 en 
dinsdag 19 november gaan alle kinderen 
een kijkje nemen in het nieuwe gebouw. 
Voor de ouders zal er ook een moment 
komen dat ze een kijkje komen nemen, dat 
zal na de kerstvakantie zijn wanneer we er 
zitten. 

 

Taxi-vervoer naar het nieuwe gebouw 

Wanneer uw kind nu met het vervoer naar 
school gaat is het afhankelijk van de nieuwe 
school en uw woonadres of uw kind recht op 
vervoer blijft houden. Mocht u geen recht 
meer hebben op vervoer dan neemt 
leerlingenvervoer contact met u op.  Wij 
zullen zorgen dat de taxibedrijven onze 
nieuwe adresgegevens op tijd krijgen. 

Wanneer u nu geen gebruik maakt van het 
vervoer en denkt dat straks wel nodig te 
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zullen hebben raden wij u aan dit al tijdig bij 
de gemeente aan te vragen. Dit kan via de 
website van de gemeente. Wanneer u hier 
hulp bij nodig heeft kunt u op school even 
langslopen bij juf Vera. Zij is er op dinsdag, 
woensdag en donderdag.  

 

Bingo 

In de jaarkalender heeft u kunnen lezen dat 
op woensdag 16 oktober de bingo-avond 
gepland staat. We merken echter dat het 
steeds moeilijker wordt om aan prijzen te 
komen. Winkeliers hebben steeds meer hun 
eigen doelen die ze steunen. We hebben 
dan ook meer tijd nodig om prijzen te 
verzamelen en lassen de bingo-avond op 16 
oktober af. Later in het jaar zullen we kijken 
of hij dan nog ergens ingepland wordt. 
Mocht u zelf connecties hebben die ons 
zouden willen sponsoren in de prijzen dan 
houden wij ons aanbevolen. 

 

Jaarkalender 

Er is een foutje geslopen in onze eerder 
verstuurde jaarkalender. Hemelvaartsdag en 
de vrijdag erna, 21 en 22 mei 2020, zijn vrije 
dagen, maar deze stonden er nog niet op 
vermeld. De aangepaste versie kunt u op 
onze website vinden.  

 

Schaatsen 

Ook dit jaar gaan we weer met de hele 
school drie keer schaatsen bij de Vechtse 
Banen. Dit jaar zal dat zijn op de 
donderdagen 31 oktober, 7 en 14 november. 
Tegen die tijd ontvangt u hier nog meer 
informatie over. We gaan hier met de bus 
heen. 

 

Parro 

Inmiddels zitten vrijwel alle ouders in de 
Parro-app. Daar zijn we heel blij mee want 
daardoor kunnen we de lijntjes nog korter 

houden tussen school en ouders. Een aantal 
zaken zijn goed om te realiseren: 

 Ziek melden kan via de Parro App, u 
hoeft dan niet ook nog naar school 
te bellen. 

 Leerkrachten zijn over het algemeen 
onder schooltijd niet in de 
gelegenheid om op de app te kijken, 
voor dringende zaken kunt u dus 
beter even bellen naar school. 

 Tussen 8.00-16.30 uur mag u 
verwachten dat de leerkracht 
sowieso iedere dag een keer in de 
app kijkt. 

 De app is echt bedoeld voor 
mededelingen zoals het melden dat 
uw kind wat later komt of het maken 
van een afspraak. Wanneer u 
inhoudelijk over uw kind wilt 
overleggen vragen wij u altijd een 
(telefonische) afspraak te maken.  

 

AVG (privacywet) 

Vorig jaar is u allemaal gevraagd of u wel of 
geen toestemming geeft voor het gebruik 
van beeldmateriaal voor de nieuwsbrief, de 
schoolgids, social media en de website. Bij 
nieuwe aanmeldingen wordt ook deze vraag 
gesteld over de Parro-app. Mocht u datgene 
wat u eerder aangegeven heeft willen 
wijzigen kunt u hiervoor altijd contact 
opnemen met de administratie. Wanneer uw 
kind al langer op school zit heeft u nog geen 
toestemming gegeven voor het gebruik van 
foto’s in de Parro-app. Mocht u hier bezwaar 
tegen hebben dan kunt u dit binnen 2 
weken melden bij de leerkracht. Wanneer we 
niets horen gaan we er vanuit dat foto’s van 
uw kind binnen de Parro-app van de klas 
gedeeld kunnen worden. 

Belangrijke data 
dinsdag 1 oktober Scholenmarkt gr. 8, 

inloop 18.15 uur 
dinsdag 8 oktober Studiedag, alle 

kinderen vrij 
zaterdag 19 okt. t/m 
zondag 27 okt.  

Herfstvakantie 

 


