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Vanuit de directie 

Het schooljaar zit er weer op! We kijken terug op 

een fijn schooljaar waarin we met elkaar veel 

mooie dingen hebben mogen ondernemen en be-

reiken. Nu zijn we allemaal toe aan een welverdien-

de zomervakantie. Wij wensen iedereen een hele 

fijne zomer en hopen jullie allemaal weer terug te 

zien op maandag 2 september in jullie nieuwe 

groepen! Onze schoolverlaters wensen we heel 

veel succes en bovenal plezier op hun nieuwe plek! 

 

Uit de bouwen 

Onderbouw:  

We kijken terug op een geslaagd schoolreisje! Via 

deze weg wil ik (juf Lotte) alle kinderen bedanken 

voor het prachtige afscheidscadeau. Een fijne va-

kantie allemaal en ik ga jullie missen!  

Middenbouw:  

Wij nemen afscheid van juf Marike. Wij wensen 

haar veel plezier op haar nieuwe school.  

Bovenbouw:  

De groep 8 kinderen hebben afgelopen woensdag 

afscheid genomen. Wij wensen hun allemaal veel 

plezier op hun nieuwe school. De kinderen van 

groep 7 zien wij graag na de vakantie weer terug op 

school.  

 

Uit de werkgroepen 

Werkgroep gedrag: 

Voor volgend jaar hebben wij weer interessante 

sprekers uitgenodigd voor de studiedagen. We kij-

ken er naar uit om nieuwe dingen te leren als het 

gaat om gedrag bij kinderen.  

 

Werkgroep ICT: 

De definitieve bestelling van de nieuwe digiborden 

is de deur uit. We kijken uit naar ons nieuwe ge-

bouw vanaf de kerstvakantie waarin ze komen te 

hangen. Na de vakantie gaan we ook de nieuwe 

computers voor in de klassen bestellen.  

Werkgroep 21e eeuwse vaardigheden: 

Komend schooljaar gaat onze werkgroep op zoek 

naar een nieuwe methode voor de wereldoriënta-

tievakken.  

Werkgroep lezen: 

Ook in de zomervakantie is het belangrijk om te 

blijven lezen. Al is het elke dag, maar 5 minuten.  

 

Informatie personeel 

Aan het einde van dit schooljaar nemen we ook 

afscheid van een aantal collega’s. Zo heeft juf Lotte 

ontslag genomen om te gaan reizen en juf Marike 

heeft een andere baan dichter bij huis gevonden. 

Juf Marieke van Youké uit de kleutergroep gaat 

ons ook verlaten.  Juf Evelien en juf Ilona hebben 
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de laatste maanden juf Nelissa en juf Sonja vervan-

gen. Zij nemen nu afscheid omdat juf Nelissa en juf 

Sonja er na de zomer weer zijn. Wij danken al deze 

collega’s voor hun inzet op SO Fier.  

Gelukkig kunnen we u ook vertellen dat we 2 nieu-

we collega’s hebben gevonden! Dat zijn juf Suzan-

ne die volgend jaar de kleutergroep zal gaan draai-

en en juf Melissa die een groep 7 op zich zal ne-

men. Wij wensen hen heel veel succes en plezier 

bij ons! 

 

Kalender volgend schooljaar 

Afgelopen dinsdag heeft uw kind de laatste school-

krant meegekregen met daarin ook de nieuwe ka-

lender voor volgend schooljaar. Hierin kunt u lezen 

dat uw kind op vrijdag 13 september vrij is vanwe-

ge een studiedag. Op deze dag worden alle ouders 

uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met 

de nieuwe leerkracht zodat u weet wie de nieuwe 

leerkracht van uw kind is en belangrijke informatie 

kunt delen. Na de zomer hoort u dan hoe laat de 

leerkracht u graag wil ontmoeten. 

Ook kunt u in de kalender lezen dat de vrijdag voor 

de kerstvakantie en de maandag en dinsdag na de 

kerstvakantie onder voorbehoud vrij zijn voor de 

kinderen aangezien we dan verwachten te verhui-

zen.  We gaan er vanuit dat dit lukt met de plan-

ning maar er kunnen altijd onvoorziene zaken ge-

beuren waardoor het later in het jaar wordt. Deze 

data zijn dus nog niet zeker vrij voor de kinderen. 

 

Ouderavond 5 september 

Op donderdagavond 5 september is er om 19.00 

uur een ouderavond. We starten dan met elkaar in 

het speellokaal waarbij de directie wat algemene 

informatie met u zal delen en het team voorstelt. 

Vervolgens gaat u met de leerkracht van uw kind 

naar de klas van uw kind en vertelt de leerkracht 
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daar over het reilen en zeilen in de klas. Deze 

avond is niet bedoeld om over individuele kin-

deren te praten. Dit komt aan bod tijdens de 

kennismaking op vrijdag 13 september. 

 

 

 

 

 


