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Vanuit de directie 

De eerste periode van het jaar zit er alweer 
op. Hopelijk heeft iedereen genoten van een 
fijne herfstvakantie en kunnen we er weer 
even tegen. Nu de herfst zijn intrede heeft 
gedaan, merken we op school dat er ook 
weer wat meer mensen verkouden of 
grieperig worden helaas. Afgelopen 
woensdag heeft u via de Parro de nieuwe 
beslisboom ontvangen, hierin kunt u lezen 
met welke klachten uw kind wel of niet naar 
school mag komen. Mochten hier weer 
wijzigingen in plaatsvinden, houden we u 
hiervan op de hoogte via de Parro app. 

Ook hebben we de afgelopen periode een 
aantal klassen moeten herverdelen en 
leerkrachten van klas moeten laten wisselen 
doordat we helaas te maken kregen met 
uitval van leerkrachten. We zijn blij dat we 
nu weer stabiel kunnen draaien, weliswaar 
met een groep minder. Deze ruimte was er 
gelukkig doordat nog niet alle groepen vol 
zaten. 

Verder wordt er vol enthousiasme in de 
school gewerkt aan de nieuwe methode 
voor wereldoriëntatie: Faqta en ook 
Beweegwijs krijgt een steeds grotere plek in 
ons aanbod tijdens het buitenspelen. Leuke 
ontwikkelingen binnen de school waarmee 
we de kinderen weer een stapje verder 
proberen te krijgen. 

 

Uit de bouwen 

Onderbouw 

In de onderbouw gaan wij, na een leuke 
afsluiting over het thema ''worden wat je  

 

 

wil'', weer hard aan de slag aan onze eigen 
doelen in de klassen. In groep 3 wordt er 
hard gewerkt aan het splitsen en in groep 4 
is er een begin gemaakt 
aan de tafels en 
sommen over een 
tiental. Op 2 december 
krijgen wij in de 
onderbouw poetsles 
van een schooltandarts.  

 

Middenbouw 

De herfstvakantie is voorbij. Dat betekent 
dat er weer een hoop feesten aan zitten te 
komen. De pepernoten liggen in de winkel 
en op school wordt al stiekem vergaderd 
hoe het straks met al die cadeautjes moet. 

Maar het feest dat het eerste voor de deur 
staat is Halloween. Vrijdag is het zo ver. In 
de middenbouw zal elke klas op zijn eigen 
manier al het gebibber en gegriezel vieren. 

 

Bovenbouw 

In de bovenbouw hebben meester Tim en 
meester Matthijs een goede start gehad met 
hun nieuwe klassen. Voor de groepen 8 
staan in de eerste week van november de 
drempelonderzoeken op het programma. 
Deze zijn belangrijk, omdat de kinderen in 
december hun schooladvies krijgen. Verder 
kunnen we door de Corona-versoepelingen 
binnenkort weer lessen van een gastdocent 
volgen op school. Wie weet lukt dit al in 
november en gaan we bijvoorbeeld leren 
programmeren of doen we een stop motion 
workshop.  



Het lijkt nog ver weg, maar het Sinterklaas-
feest komt ook al dichterbij! In november 
gaan de kinderen lootjes trekken. 

 

Uit de werkgroepen 

Werkgroep Beweegwijs 

Dit schooljaar heeft het team al twee keer 
een training gevolgd van Beweegwijs. Hierbij 
werd uitgelegd wat de belijning op het plein 
inhoudt: welke kleur betekent welk soort 
spel en ook hebben we kennisgemaakt met 
allerlei verschillende spelletjes die we met 
de kinderen kunnen spelen in de pauzes. Zo 
hopen we kinderen meer in beweging te 
krijgen en ook gericht te leren buiten spelen 
met en zonder materialen. 

 

Werkgroep 21e-eeuwse vaardigheden 

Binnen de werkgroep zijn we druk met het 
organiseren van allerlei cultuurworkshops 
die er weer aan komen. We proberen ieder 
jaar in iedere groep een reeks van 3 lessen 
op het gebied van cultuur (bijvoorbeeld 
dans, kunst of toneel) te laten verzorgen 
zodat kinderen tijdens hun schoolloopbaan 
op SO Fier met allerlei soorten cultuur 
kennis kunnen maken.  

In de week van 5 november is het weer de 
‘week van de mediawijsheid'. Ook hier 
proberen we (met name) in de hogere 
groepen aandacht aan te besteden. We zijn 
ook bezig met gastdocenten die hier later 
dit schooljaar iets over kunnen komen 
vertellen. 

 

Informatie personeel 

Juf Nelissa, één van onze orthopedagogen, 
is de week voor de herfstvakantie weer bij 
ons gestart na haar zwangerschapsverlof. 
We hebben afscheid genomen van juf Josje 
en juf Iris, die haar vervangen hebben. 

 

 

Schoolfruit 

Vanaf 15 november tot en met de week van 
22 april ontvangen wij als school weer 
‘schoolfruit’. Dit 
betekent dat we op 
drie vaste dagen in 
de week gedurende 
deze periode de 
groepen voorzien 
van fruit.  

De exacte dagen kunnen we u nu nog niet 
vertellen. Wellicht kunt u op die dagen iets 
kleiners meegeven voor de kleine pauze 
omdat ze dus ook op school iets krijgen. 

 

Activiteiten in Utrecht 

Van verschillende organisaties krijgen we 
regelmatig tips voor leuke activiteiten met 
kinderen in Utrecht. Hieronder kunt u er 
twee vinden: 

Ronde van Sint-Maarten 

De Ronde van Sint-Maarten is op vrijdag 5 
en zaterdag 6 november. Het Berlijnplein in 
Utrecht wordt omgetoverd tot een 
schitterend geheel voor jong en oud. Wil je 
meedoen dan moet je wel een kaartje 
reserveren, zie hiervoor de website 
www.rondevansintmaarten.nl 

Lampionnen maken voor Sint-Maarten 

Lampionnen maken voor het feest van Sint-
Maarten van wilgentenen en vliegerpapier?  
Kom op 1 november naar Buurtcentrum 
Sterrenzicht!  Van 15-17 uur op 
Keerkringplein 40 in Utrecht. 

 

Jaarkalender 

Belangrijke data 
Week van 1 
november 

Drempelonderzoekgroep 
8-leerlingen 

 

http://www.rondevansintmaarten.nl/

