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Vanuit de directie 

Inmiddels is het schooljaar alweer even 
onderweg. Alle kinderen en leerkrachten 
hebben hun plekje weer weten te vinden. 
Helaas hadden we direct vanaf het begin 
ook te maken met een aantal collega’s die 
door verschillende omstandigheden een 
tijdje niet op school kunnen zijn. We 
proberen dit zo goed mogelijk op te vangen 
maar helaas is het ook al voorgekomen dat 
we klassen hebben moeten vragen een 
dagje thuis te blijven. Dat vinden wij 
uiteraard erg vervelend en u kunt ervan 
uitgaan dat dit het laatste is wat we doen. 
Het is echter wel een grote uitdaging om in 
deze tijden van lerarentekorten ook te 
kunnen zorgen dat afwezige collega’s 
vervangen kunnen worden. Samen met alle 
collega’s hebben we nagedacht hoe we dit 
het best op kunnen vangen. In een aparte 
mail in de Parro app bent u hierover 
geïnformeerd. 

 

Uit de bouwen 

Onderbouw 

In de onderbouw wordt hard gewerkt om 
alle letters en cijfers te leren. Groep 3 heeft 
al meer dan vijf letters geleerd en hebben 
het boekje van Kern Start al helemaal uit. 
Ook zijn ze begonnen met echte sommetjes 
maken zoals 3+2. Komende tijd gaan we 
ook aan de slag met de eraf sommen zoals 
5-1.  

Op 6 oktober start de Kinderboekenweek 
weer. In deze week is er extra veel aandacht 
voor boeken lezen en voorlezen. Het thema 
is dit jaar “worden wat je wilt”. Van kok tot 
tuinman en van verpleegkundige tot politie, 
alles komt aan bod. Heb je thuis nog leuke 

spullen die passen bij dit thema mogen de 
kinderen dit mee naar school nemen. Ook 
ouders die een beroep hebben waar ze wat 
over willen vertellen mogen dat aan de 
leerkracht laten weten. 

 

Middenbouw 

We hebben allemaal een goede start 
gemaakt! We mogen eindelijk weer 
groepsdoorbroken werken en spelen met de 
groepen 5 en 6. We zijn in de klassen aan 
het werken met Faqta. Dit is onze nieuwe 
methode waarbij we het hebben over 
geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en 
techniek en topografie. Sommige groepen 
hebben al bloemen ‘geverfd’ en onderzoek 
gedaan naar stengels van planten.  

 

Bovenbouw 

De eerste weken zitten er weer op. We 
merken dat het voor veel kinderen 
belangrijk is om ook thuis tafels te oefenen 
en te lezen. Probeer uw kind hier ook echt in 
te stimuleren! Groep 8 heeft afgelopen 
dinsdagavond alles te horen gekregen over 
het schoolverlaterstraject. 



De komende maanden zullen zij hier hard 
mee bezig gaan. Verder zal er in de boven-
bouw vanaf maandag wat gaan veranderen: 
meester Matthijs gaat één van de groepen 8 
draaien en meester Tim komt naar de 
bovenbouw om een groep 6-7 te gaan 
doen. 

 

Uit de werkgroepen 

Werkgroep gedrag 
We starten het nieuwe schooljaar met de 
herhaling van ons ‘groene stoeltjesplan’. 
Vaak gaat het goed in de klas, maar soms is 
er iets extra’s nodig voor een leerling om 
zich aan de afspraken te houden. Voor zulke 
momenten hebben we binnen de hele 
school afspraken gemaakt. In alle klassen 
wordt gewerkt met groene stoelen. Deze 
groene stoelen worden ingezet om 
leerlingen bij onrustig of ongewenst gedrag 
de kans te geven weer te herstellen. 
Kinderen kunnen zelf kiezen om even tot 
rust te komen op een groene stoel en soms 
geeft de leerkracht de aanwijzing aan een 
leerling om de groene stoel te gebruiken 
om tot rust te komen. We geven kinderen zo 
de kans om op tijd het gedrag bij te sturen. 
De leerling kan na herstel zo snel mogelijk 
weer meedoen.  

 

Werkgroep lezen 

Het is weer bijna Kinderboekenweek.       
Van 6 /m 15 oktober besteden we op school 
heel veel aandacht aan boeken lezen, voor-
lezen, prentenboeken bekijken en plezier 

maken rondom het thema van dit jaar: 
“Worden wat je wil”. 

Op vrijdag 15 oktober mogen de kinderen 
verkleedkleren meenemen naar school om 
te laten zien wat ze later willen worden. Aan 
het eind van de dag kunnen ze dan over de 
catwalk naar hun ophaalplek lopen.  

 

Werkgroep 21EVH 

Ouderbetrokkenheid 
De afgelopen tijd heb ik (Iris) mij bezig 
gehouden met het thema ouder-
betrokkenheid op SO Fier. Dit gaat over alle 
contact dat er is tussen ouders en school, 
zoals ouderavonden, gesprekken of andere 
activiteiten. Ik heb gekeken of er nog dingen 
zijn die we kunnen verbeteren. Een aantal 
ouders heb ik hierover al gesproken. Als je 
het nog interessant vindt om over mee te 
praten kun je mij mailen op 
iris.brandenburg@spoutrecht.nl. Dan 
kunnen we een afspraak maken om eens 
door te kletsen. 

 

Willem, de schoolhond 

U heeft vast al van uw kind gehoord dat 
Willem, onze schoolhond, druk aan het werk 
is. Nou, druk...  

 

Wat doet Willem zoal? Hij oefent om een 
leeshond te worden, zodat kinderen die een 
hekel hebben aan lezen aan hem voor 
kunnen lezen. Voorlezen aan een hond 
vinden veel kinderen namelijk fijn. Maar we 
doen nog meer: wandelen, spelen, oefenen 
met zit, af en poot, en nog veel meer. 

Ik ben in alle klassen langs geweest om drie 
heel belangrijke regels af te spreken: 
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1. In de school negeer je Willem. Je mag 
hem alleen roepen of aaien, wanneer 
een juf of meester je daarvoor uitnodigt. 

2. Buiten op het plein mag je wel zelf 
vragen of je Willem mag aaien. Meestal 
mag dat, soms niet. (Willem wordt soms 
namelijk door zoveel kinderen geaaid, 
dat hij er te moe van wordt.) 

3. Mensen eten mensen-eten en honden 
eten honden-eten. Je mag dus nooit iets 
van je eigen eten aan Willem voeren. Ik 
heb altijd beloningssnoepjes bij me, 
zodat kinderen die dat leuk vinden iets 
lekkers aan hem kunnen geven. 

Groet van juf Nancy 

 

Informatie personeel 

In de week voor de herfstvakantie zal juf 
Nelissa, één van onze orthopedagogen, 
weer terugkomen van haar zwangerschaps-
verlof. We nemen dan afscheid van juf Josje 
en juf Iris D. die haar vervanging op zich 
hebben genomen.  

Hieronder stellen zich twee nieuwe collega’s 
aan u voor: 

 Mijn naam is 
Susanne van 
der Veen. Ik 
ben de trotse 
moeder van 
Bram (29 jr) en 
Ilse (26 jr). 
Deze zomer 
ben ik verhuisd 
van Friesland 

naar Utrecht omdat ik gezellig naast mijn 
broer en zijn gezin kon gaan wonen. In de 
afgelopen 20 jaar heb ik ervaring opgedaan 
in het werken op het SBO en het Cluster4 
onderwijs. Tot mijn grote plezier kon ik aan 
het werk op SO Fier als leerkracht van groep 
2-3. De collega's en leerlingen zorgen 
ervoor dat ik me al goed thuis voel op deze 
fijne school! 

 

Mijn naam is Aziza Hida, ook wel juf Aziza 
genoemd ;). Ik ben 33 jaar en ben dit school-
jaar gestart als nieuwe leerkracht in groep 
7A. Ik ben geboren in Marokko en als klein 
hummeltje van bijna 4 jaar naar Nederland 

gekomen. Als 
jong meisje 
wilde ik 
politieagente 
worden, 
werken bij de 
brandweer of 
als jeugd-
zorgwerker 
aan de slag. 
Oftewel juf! In 
mijn vrije tijd 
maak ik een 
boswandeling, 

lees ik een boek of ben ik creatief bezig. 
Voordat ik op SO Fier kwam werken, werkte 
ik in het regulier onderwijs, daar was ik 
vooral in de bovenbouw te vinden als 
groepsleerkracht. Daarnaast werkte ik als 
gedragsspecialist. Zo coachte ik startende 
leerkrachten, ondersteunde ik leerlingen met 
specifieke onderwijs-behoeften en was ik 
een vraagbaak voor ouders. Dit heb ik met 
veel plezier gedaan. 

Een paar maanden geleden vond ik dat het 
tijd was voor iets nieuws. SO Fier kwam op 
mijn pad, na een kijkje genomen te hebben 
in een aantal groepen sprak het mij erg aan 
en werd ik heel fijn ontvangen. Ik heb een 
fijne start gehad en hoop op een mooie tijd 
op SO Fier! 

 

Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf is aan de jaarkalender 
toegevoegd. Op maandag 14 februari komt 
deze op school om foto's te maken. T.z.t. 
ontvangt u hier meer informatie over. Mocht 
u nog schoolfoto's van vorig schooljaar 
willen bijbestellen dan werkt de link die u 
destijds ontvangen heeft nog. 

 

 



AVG 

Ieder jaar aan het begin van het schooljaar 
herinneren wij ouders weer even aan de wet 
op de privacy. Bij het inschrijven heeft u 
aangegeven waar u wel of geen 
toestemming voor wilde geven. Mochten 
hier wijzigingen in hebben plaatsgevonden 
vragen wij u contact op te nemen met de 
administratie van de school om dit aan te 
passen. 

 

Absenties melden via Parro 

In de Parro app zit ook de mogelijkheid om 
uw kind absent te melden. Dit gaan we de 
komende maanden proberen. Wanneer uw 
kind dus ziek is hoeft u niet per se naar 
school te bellen maar kunt u dit ook melden 
via de Parro app.  

 

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

 

Jaarkalender 

Belangrijke data 
18 t/m 22 Oktober Herfstvakantie 
Maandag 25 Oktober Studiedag, alle lln. 
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