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Vanuit de directie 

Vandaag de laatste schooldag van dit 
bijzondere schooljaar! Het was in veel 
opzichten een bijzonder jaar: we zijn verhuisd 
naar ons prachtige nieuwe gebouw waar we 
iedere dag met heel veel plezier mogen 
werken en leren. Maar ook het jaar waarin het 
Corona virus de kop opstak waardoor we 
wekenlang thuis hebben moeten zitten. Toch 
kijken we met veel plezier terug op dit jaar en 
nemen we weer afscheid van onze lichting 
groep 8 kinderen die naar het voortgezet 
onderwijs gaan. We zullen ze gaan missen bij 
ons op school en wensen hen allemaal heel 
veel succes en plezier op hun vervolgschool. 
Ook willen we alle ouders bedanken voor alle 
hulp en flexibiliteit het afgelopen schooljaar. 
Het vroeg niet alleen veel van school en de 
kinderen maar ook van jullie.  

Tot slot willen wij iedereen een hele fijne 
zomervakantie toewensen en zien we elkaar 
graag weer allemaal gezond terug op 
maandag 31 augustus.  

 

Uit de bouwen 

Onderbouw 
We bedanken alle ouders voor de fijne 
samenwerking en een hele fijne vakantie van 
de onderbouw. We nemen helaas afscheid van 
Yvette, Sanne de Steenwinkel en Bianca. 

Middenbouw 

We kijken terug op een heel leuk schoolreisje. 
We kijken er naar uit om volgend jaar een 
nieuwe collega in onze bouw te verwelkomen. 

Bovenbouw 

Vorige week hebben we genoten van het 
alternatieve kamp. Het weer werkte niet mee 
maar de kinderen wel. Afgelopen woensdag 
hebben we afscheid genomen van de kinderen 

uit groep 8. Het was een gezellige middag en 
wij wensen hen allemaal heel veel succes op 
hun nieuwe school! 

Uit de werkgroepen 

Werkgroep gedrag: 
Bij de start van het nieuwe schooljaar gaan wij 
een begin maken met het beloningssysteem 
zoals wij dat met het team vorm hebben 
gegeven. Hierdoor zal er een doorgaande lijn 
door de school komen. Wij wensen iedereen 
een hele fijne vakantie! 

Werkgroep ICT: 

In het nieuwe schooljaar zullen we ons verder 
gaan oriënteren op het gebruik van de 
chromebooks in de klas. Welke mogelijkheden 
zijn er nog meer en hoe kunnen we ze nog 
beter inzetten om goed onderwijs te geven. 
Maar nu eerst: een fijne vakantie! 

Werkgroep 21e-eeuwse vaardigheden: 

We zullen ervoor zorgen dat alle klassen aan 
het begin van het schooljaar weer een houten 
paraplu hebben hangen buiten de klas met 
daarop wolkjes, zonnetjes en druppels met 
foto’s van de kinderen. Als u de school binnen 
loopt zal daar een tak hangen met daaraan 
rondjes met een foto van het team van SO Fier. 

Werkgroep lezen: 

In het vorige a-Fiertje hebben we laten weten 
dat het erg belangrijk is om ook tijdens de 
vakantie te blijven lezen. De bibliotheek heeft 
een gratis app voor lees-en luisterboeken. De 
VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App 
Store en Google Play, van 1 juli tot en met 31 
augustus. Voor meer informatie: 
www.vakantiebieb.nl  

Veel lees en luisterplezier! 

 

 

http://www.vakantiebieb.nl/


Informatie personeel 

Het einde van het schooljaar is vaak ook een 
tijd van afscheid nemen. Niet alleen van 
kinderen maar ook van een enkele collega. Dit 
jaar zijn er drie collega’s die ons gaan verlaten: 
juf Yvette, juf Sanne de S en juf Bianca. Zij 
hebben na jaren bij ons op school gewerkt te 
hebben een baan dichterbij huis of een 
andere, nieuwe uitdaging gevonden. We zullen 
ze erg gaan missen maar wensen ze veel 
succes op hun nieuwe werkplek! 

Dit betekent dat wij zo vlak voor de zomer nog 
voor een uitdaging staan om de groepen goed 
te bemensen. In het vorige A-Fiertje konden 
we u al vertellen dat we een aantal nieuwe 
mensen hebben aangenomen: meester Geert 
als conciërge, meester Bob als kookmeester, 
juf Esther en juf Simone als ondersteuners in 
de bovenbouw, juf Anne als nieuwe leerkracht 
in de middenbouw en juf Valeria als nieuwe 
leerkracht in de onderbouw. Hieronder stellen 
er een aantal zich al even voor aan u. Na de 
zomer volgt de rest... Na de vakantie is het de 
bedoeling dat we de ‘boom met foto’s ‘ ook 
weer zichtbaar in de school ophangen zodat u 
kunt zien welk gezicht bij welke naam hoort.  

RUIMTE VOOR NIEUWE COLLEGA’S 

Hallo allemaal, Mijn 
naam is Anne 
Ruiter en ik kom na 
de zomervakantie 
bij SO Fier werken. 
Ik ben 47 jaar en ik 
woon in Utrecht 
samen met mijn 
man en mijn 
kinderen Roog (13 
jaar) en Isis (10 
jaar). Mijn hobby’s 
zijn lezen, sporten en reizen. Al bijna 25 jaar 
sta ik voor de klas en nog steeds geef ik met 
heel veel plezier les. Ik heb heel veel zin om bij 
jullie te gaan starten. Voor nu wens ik jullie 
een hele fijne zomervakantie en ik zie jullie 
graag in het nieuwe schooljaar!  

 

Mijn naam is Bob Leewes (37 jaar) en in het 
nieuwe schooljaar verzorg ik kooklessen voor 
alle klassen. Ik ben een trotse vader van twee 
mooie en lieve meiden en al 6 jaar gelukkig 

getrouwd. Buiten koken zijn mijn interesses: 
tekenen, lego, floorball, fietsen, steppen, 
wandelen en fotograferen.  Nu eerst lekker 
vakantie vieren en dan eind augustus met 
frisse moed starten op SO Fier!. Mijn 
werkdagen 
zullen de 
maandagen, 
woensdagen en 
de vrijdagen zijn. 
Vijftig minuten 
duurt een les. 
Wat voor mij, in 
de lessen, 
centraal staat is 
het maken van 
contact en de 
leerlingen kennis 
laten maken en/of kennis vergroten op het 
gebied van koken.  
 

Hoi! Mijn 
naam is 
Simone van 
den Oord, ik 
ben 23 jaar 
en vanaf 
aankomend 
schooljaar 
mag ik 
beginnen 
als 
onderwijsassistent op SO Fier. Ik heb zojuist 
mijn opleiding Orthopedagogiek afgerond en 
daarnaast heb ik veel ervaring op kunnen doen 
in het onderwijs en in de zorg. Mijn passie is 
werken met kinderen en in het bijzonder met 
kinderen die wat extra ondersteuning nodig 
hebben. Daarnaast vind ik het leuk om te 
skeeleren in de zon, spelletjes te spelen en een 
terrasje te pakken op z’n tijd. Ik woon in 
Utrecht maar kom oorspronkelijk uit Haarlem. 
Ik kijk er erg naar uit om jullie allemaal te 
ontmoeten wanneer het schooljaar weer 
begint! Ik heb er zin in en tot snel! 

Hallo allemaal,  

Ik ben Esther en ik heb erg veel zin om te 
beginnen bij SO fier! Ik ben 24 jaar oud en 
naast het begeleiden van kinderen vind ik het 
heerlijk om te sporten. Zo volleybal ik drie keer 
per week. Daarnaast ga ik graag op vakantie 
naar Griekenland of Frankrijk. Ik leer jullie 



graag kennen in het volgend schooljaar, maar 
eerst lekker genieten van de vakantie!  

 

 

 Corona 

Wanneer er in de zomervakantie dingen 
mochten veranderen in het protocol zoals wij 
deze hanteren op school zullen we u hier 
uiteraard tijdig over informeren. We gaan er 
nu in principe weer vanuit dat alle kinderen na 
de zomer om 14.00 uur naar huis gaan. 

 

Initiatievenfonds 

Wisten jullie dat er een initiatievenfonds 
bestond? Door dit fonds kunnen kinderen 
ideeën indienen om hun straat of buurt 
mooier te maken om te spelen. Hieronder vind 
je een link naar een filmpje hierover! 

De film is hier te bekijken: 
https://www.youtube.com/watch?v=Lc32MWA
8KlE. 

 

Algemene ouderavond 

Op donderdag 3 september staat de jaarlijkse 
algemene ouderavond gepland. Deze avond 
start om 19.00 uur. Deze avond begint met een 
algemeen gedeelte waarbij er algemene zaken 
over de school besproken worden, daarna gaat 
u naar de klas van uw kind en vertelt de 
leerkracht zaken die specifiek voor deze groep 
gelden en kunt u kennismaken met de 
leerkracht(en). 

 

Kennismakingsgesprekken 

Op vrijdag 11 september zijn alle kinderen vrij. 
De leerkrachten nodigen alle ouders op een 

bepaalde tijd uit voor een gesprek. In dit 
gesprek maakt u kennis met elkaar, kunt u 
dingen vertellen over uw kind die voor de 
leerkracht belangrijk zijn om te weten en kan 
de leerkracht vertellen hoe de start in de 
nieuwe groep is verlopen. Via de leerkracht 
krijgt u te horen hoe laat u deze dag verwacht 
wordt. 

 

Info avond groep 8 

Op dinsdag 29 september staat de jaarlijkse 
info avond gepland. Deze avond duurt van 
18.00-20.00 uur. Het is de bedoeling dat de 
ouders van de groep 8 leerlingen hier met hun 
zoon of dochter bij aanwezig zijn. Op deze 
avond wordt verteld hoe het 
schoolverlaterstraject er uit gaat zien. Ook 
zullen er diverse vervolgscholen aanwezig zijn 
met een kraampje waar u alvast informatie 
kunt vragen. Voor de kinderen uit groep 8 een 
hele belangrijke avond. 

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 ,van 11.00 uur tot 13.30 uur, via 
023-5762064. 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 
Maandag 31 augustus Eerste schooldag 
Donderdag 3 september 19.00 uur algemene 

ouderavond 
Vrijdag 11 september Studiedag: alle lln. Vrij, 

kennismakingsgesprekken 
Dinsdag 29 september Info avond groep 8 

18.00-20.00 uur 
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