a-Fiertje
Maandelijks ouderbulletin
Vanuit de directie
Inmiddels zitten de eerste weken van het
nieuwe schooljaar er alweer op. Alle
kinderen hebben weer hun plek gevonden in
de nieuwe groep. We zijn dit jaar met 15
groepen gestart. Hierdoor konden we veel
groepen wat kleiner houden waardoor er
ruimte is voor instroom.
Ook na de zomer gelden de verschillende
afspraken rondom hygiëne en afstand
houden onverminderd. Wanneer we ouders
uitnodigen in de school letten we hier ook
goed op en hanteren we de richtlijnen die
vanuit het RIVM worden gegeven.
Helaas kunnen we niet voorkomen dat ook
bij ons leerkrachten er soms niet kunnen zijn
omdat ze verkoudheidsklachten hebben en
getest moeten worden. Gelukkig kunnen
leerkrachten nu voorrang krijgen waardoor
we hopen dat kinderen niet langer dan 1 of
2 dagen hun leerkracht hoeven te missen
wanneer deze niet met Corona besmet blijkt
te zijn. Het gebeurt echter natuurlijk ook
nog gewoon dat iemand ‘gewoon’ griep
heeft of om andere redenen er niet kan zijn.
Helaas hebben we er deze week al mee te
maken gehad dat er verschillende collega’s
niet konden zijn en hebben we al een
beroep op ouders/verzorgers uit
verschillende groepen moeten doen om hun
kind een dag thuis te houden.
Ook voor de kinderen is er iets veranderd:
waar eerder alleen de kleuters naar school
mochten bij verkoudheidsklachten of een
snotneus geldt dit nu voor de hele
basisschoolleeftijd. In de bijlage van dit
bericht kunt u de ‘beslisboom’ vinden. Hierin
kunt u precies zien wanneer uw kind wel of
niet naar school kan komen mochten er
klachten zijn.

Oktober 2020
We zijn voorbereid om onderwijs op afstand
te geven wanneer dit nodig blijkt te zijn en
een leerkracht bijvoorbeeld met klachten
thuis zit maar niet ziek is. Helaas ontkomen
we er echter ook niet aan om in incidentele
gevallen klassen vragen thuis te blijven voor
een dag aangezien er geen inval
beschikbaar is. We zijn blij dat we tot op
heden op veel medewerking van ouders
hierin hebben kunnen rekenen.

Uit de bouwen
Onderbouw
Een nieuwe start voor de onderbouw met
veel nieuwe juffen. Een spannende tijd voor
de kinderen, de juffen en meesters.
Iedereen heeft inmiddels zijn plekje weer
gevonden. Er is al kennis gemaakt met de
ouders/verzorgers en de eerste
huisbezoeken staan gepland. Alles loopt
weer op rolletjes.

Middenbouw
Deze periode werken we in de groepen over
het thema ‘jagers en boeren’. Wellicht hoort
u uw kind er thuis over. Vanaf 30 september
gaan we aan de slag met de
Kinderboekenweek.

Bovenbouw
We hebben een goede start gemaakt in de
eerste weken met alle bovenbouwgroepen.
Ook zijn er al een aantal
klassenvertegenwoordigers gekozen voor de
leerlingenraad en zijn in andere klassen de
verkiezingen nog volop bezig.
Dinsdagavond 29 september hebben we een

ouderavond gehad voor de schoolverlaters.
We vonden het erg fijn dat alle ouders
aanwezig waren!

Uit de werkgroepen

en hond, of op een terras / in een restaurant
met goede vrienden. Ik kijk er naar uit jullie
kinderen beter te leren kennen en jullie als
ouders natuurlijk ook. Ik hoop jullie dan ook
snel te zien en horen.
Groet Valeria

Werkgroep gedrag, ICT, 21e eeuwse
vaardigheden:
De werkgroepen zijn dit schooljaar nog niet
bij elkaar geweest. We houden u in de
volgende nieuwsbrieven op de hoogte van
de ontwikkelingen en het verloop.
Lezen
We zijn dit schooljaar gestart met onze
nieuwe methode voor technisch lezen
genaamd Estafette. De eerste geluiden zijn
erg positief!
Op woensdag 30 september start de
Kinderboekenweek. Dit schooljaar is het
thema “En toen?”. In de verschillende
bouwen wordt er tijdens de
Kinderboekenweek aandacht besteed aan
boeken die over de geschiedenis gaan. Elke
bouw leest over een eigen tijdvak.

Mijn naam is Zarah Ahmed, ik ben 30 jaar en
ik woon in Utrecht. Ik ben in 2014
afgestudeerd aan de PABO. Na wat jaren
overal en nergens gewerkt te hebben en
gereisd te hebben, heb ik de afgelopen 4
jaar op het SBO gewerkt. Daarnaast doe ik
de master Onderwijswetenschappen. Ik
geniet van reizen en duiken.

Hierbij de link naar leuke activiteiten in de
bibliotheek tijdens de Kinderboekenweek
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/a
genda-kinderboekenweek.html
Informatie personeel
Hallo ouders en kinderen,
Graag stel ik mij voor aan jullie: Ik ben
Valeria Hopmans en vanaf dit schooljaar
werk ik in groep 3 op SO Fier op dinsdag,
woensdag en donderdag.

Genomineerd prijs mooiste
schoolgebouw 2020

Ik heb ruim 20 jaar ervaring in het (speciaal)
onderwijs als leerkracht, trajectbegeleider en
orthopedagoog, maar het werken met de
kinderen is toch het allerleukste om te doen!
Ik heb er veel zin in weer voor een groep te
staan.

SO Fier is genomineerd voor schoolgebouw
van het jaar bij architectenweb. Daar zijn we
natuurlijk heel erg trots op. Meer informatie
hierover kunt u vinden op:
https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx
?ID=48141

Ik ben moeder van 3 jongens en woon in
Utrecht. In mijn vrije tijd sport ik graag
(hardlopen en mountainbiken), ben ik op het
strand of in het bos te vinden met kinderen

Op maandag 5 oktober komt de jury een
bezoek aan onze school brengen.

Tafelkleden naaien
Is er een handige ouder, opa, oma of
buurman of –vrouw die ons zou willen
helpen tafelkleden te naaien? De lappen stof
zijn al op school maar de randjes moeten
nog even omgezoomd worden zodat we de
kleden kunnen gebruiken bij activiteiten
zoals kerst en Pasen. Interesse? Meld je dan
bij juf Vera: vera.bode@spoutrecht.nl

Schoolfruit
Onze school is weer ingeloot om mee te
mogen doen aan het ‘schoolfruit’. Dit
betekent dat er na de herfstvakantie drie
keer in de week vanuit school fruit verzorgd
wordt. In een volgend A-Fiertje kunt u hier
meer over lezen.

zijn?’ of ‘hoe vind je dat het schoolplein er
uit zou moeten zien?’

Privacy-gegevens
Eerder 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 deze vraag ook
altijd gesteld. Mocht u datgene wat u eerder
aangegeven heeft willen wijzigen kunt u
hiervoor altijd contact opnemen met de
administratie.

Jaarkalender
Belangrijke data
Dinsdag 6 oktober

Schoolschaatsen
Al enkele jaren gaan we met de hele school
schaatsen bij de Vechtsebanen. Dit jaar kan
dit helaas niet doorgaan vanwege de
Corona-maatregelen die hierbij
gehandhaafd moeten worden. De
vrijwilligers die dit verzorgen zitten veelal in
de kwetsbare doelgroep en het afstand
bewaren kan hierbij niet gewaarborgd
worden. Volgend jaar bekijken we opnieuw
wat de mogelijkheden zijn.

Leerlingenraad
Op onze school werken we met een
leerlingenraad. Hierin zit uit iedere groep
vanaf groep 5 één leerling. De kinderen uit
de leerlingenraad zijn door hun klas
gekozen tot klassenvertegenwoordiger.
Ieder jaar aan de start van het schooljaar zijn
er verkiezingen voor de leerlingenraad. Er is
dus elk schooljaar een nieuw samengestelde
leerlingenraad. Door het schooljaar heen
komt de leerlingenraad 7 keer bij elkaar. We
bespreken dan punten vanuit school of die
de kinderen meebrengen vanuit de klassen.
Dit kunnen onderwerpen zijn zoals: ‘moet er
in iedere klas precies hetzelfde materiaal

19 t/m 23 oktober

Studiedag
Alle kinderen vrij
Herfstvakantie

BESLISBOOM 0 jaar t/m groep 8
verkouden kinderen toelaten
op kinderopvang / school?
Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van
het RIVM en is een leidraad voor ouders en medewerkers in
de kinderopvang* en het basisonderwijs. Met onderstaande
beslisboom kun je beoordelen of een verkouden kind wel of
niet naar de kinderopvang/school mag.
* kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en gastouder
Op 18 september 2020 heeft de overheid besloten om de
regels voor neusverkouden kinderen van 7 t/m 12 jaar gelijk
te trekken aan de regels voor kinderen van 0 t/m 6 jaar.
Er is daarom nog maar één beslisboom.

De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor
broertjes en/of zusjes. Voor ieder kind moet de boom
apart doorlopen worden.
Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v.
(ver)nieuw(d)e regelgeving. Kijk voor de meest actuele
versie op www.boink.info/coronavirus-kinderopvang.
** contacten in categorie 1 en 2 (t.b.v. de GGD).

START
Is het kind neusverkouden
en/of heeft het een loopneus?
BELANGRIJK
Doorloop de beslisboom
van boven naar beneden.
Begin met de startvraag
en volg de vragen in de
aangegeven volgorde.

Ja

Heeft het kind in de afgelopen
10 dagen (nauw) contact
gehad met iemand** (binnen of
buiten het huishouden van het
kind) die corona heeft?

Heeft iemand binnen het
huishouden van het kind
(waartoe ook het kind zelf
behoort) op dit moment
corona, koorts (38,0 of hoger)
of benauwdheid?

Nee

Ja

Kind blijft
thuis

Nee

Ja

Heeft iemand binnen het
huishouden van het kind
(waartoe ook het kind zelf
behoort) op dit moment, koorts
(38,0 of hoger) of
benauwdheid?
Ja

Kind blijft
thuis

Nee
kind heeft normale
temperatuur of
verhoging
(37,5 t/m 37,9)

WANNEER TESTEN?
NIET TESTEN
- Een kind hoeft niet getest te worden op corona bij
verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid,
niezen of keelpijn), of bekende klachten van hooikoorts of
astma.
- Een kind hoeft ook niet getest te worden bij andere
klachten die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts,
benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten.

WEL TESTEN
- Als een kind ernstig ziek is met klachten die bij het
coronavirus passen. Bel dan meteen de huisarts.
- Als iemand in het huishouden of iemand met wie het kind
nauw contact had positief is getest op corona en het kind
krijgt klachten. Overleg met de huisarts of de GGD of een
test nodig is.
- Als een kind of een huisgenoot onder een risicogroep valt.
TESTUITSLAG EN DAN?
Volg bij een positieve testuitslag (coronavirus is aangetroffen)
van het kind of een huisgenoot de instructies van de GGD op.
Heeft het kind (of de huisgenoot) een negatieve testuitslag
(geen corona), dan mag het weer naar de kinderopvang /
school, ook als nog niet alle klachten zijn verdwenen.

NEUSVERKOUDHEID
=
snot in/uit de neus
(kleur maakt niet uit)
evt. met niezen,
kuchen of
incidenteel hoesten,
en/of keelpijn.

HOE LANG MOET EEN
KIND THUISBLIJVEN?

Kind blijft
thuis

Totdat het kind of de
huisgenoot minimaal 24
uur geen benauwdheid,
(meer dan incidenteel)
hoesten, of koorts meer
heeft gehad. Doorloop
daarna de beslisboom
opnieuw.

Nee
kind heeft normale
temperatuur of
verhoging
(37,5 t/m 37,9)

Is er sprake van (meer dan
incidenteel) hoesten en/of
plotseling verlies reuk/smaak?
Ja

Nee

Past het bij gebruikelijke /
bekende klachten, zoals
hooikoorts of astma?
Ja

Kind mag
komen

Kind mag
komen

Nee

Kind blijft
thuis

Heb je vragen of twijfel na het doorlopen van de beslisboom?
Neem dan contact op met de behandelend arts of JGZ
(Jeugdgezondheidszorg), of met een infectieziektenarts van de
regionale GGD.
Je kunt ook bellen naar het landelijke informatienummer
coronavirus van Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u)
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