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Vanuit de directie 

De zomervakantie komt nu echt in zicht. 
Nog maar 2,5 week naar school en dan 
kunnen we allemaal gaan genieten van een 
welverdiende zomervakantie na dit 
bijzondere jaar. Gelukkig gaat het goed met 
de Corona-cijfers waardoor er weer steeds 
meer mogelijk is. Dit merken we ook in en 
rond de school. We hopen dat dit na de 
zomervakantie doorzet zodat we weer 
steeds meer terug kunnen naar het oude 
normaal.  

 

Het ‘snottebellenbeleid’ blijft nog even 
onveranderd. Wanneer uw kind dus 
verkoudheidsklachten heeft en niet getest is 
kan het niet naar school komen. 

 

Op school wordt er ondertussen hard 
gewerkt aan de afrondende zaken van dit 
schooljaar. We schrijven de laatste OPP's 
waarvoor u binnenkort weer uitgenodigd 
wordt, zijn bezig met de rapporten en 
houden ons bezig met de groepsindeling 
voor volgend schooljaar. Bij de komende 
OPP-besprekingen zult u te horen krijgen bij 
welke juf of meester uw kind in de klas 
komt. Ook kunnen we deze met de huidige 
maatregelen weer gewoon op school 
houden met u. Mocht u echter de voorkeur 
geven aan digitaal dan is dit ook mogelijk. 
De leerkracht zal hierover contact met u 
opnemen. 

In de laatste week van dit schooljaar kunt u 
nog een schoolkrantje verwachten met 
eigen werk van kinderen. Hierin staat ook de 
nieuwe groepsindeling voor volgend 
schooljaar opgenomen.  

Uit de bouwen 

Onderbouw 

Maandag 5 juli hebben wij met de 
onderbouw het schoolreisje. We gaan naar 
speeltuin de Pan! We lopen er met z'n allen 
in de ochtend naartoe. De kinderen kunnen 
allemaal om 14.00 uur worden opgehaald of 
met de taxi mee naar huis. Voor verdere 
informatie ontvangen jullie nog een Parro 
bericht. In de laatste weken van het jaar 
gaan wij werken aan het thema circus.  

 

Middenbouw 

We zijn druk bezig met de voorbereidingen 
van onze schoolreisjes! Groep 5B+C 
(woensdag 7 juli) en groep 6 (donderdag 1 
juli) gaan dit jaar apart op schoolreis, maar 
krijgen allebei een hartstikke leuke dag! Wat 
we gaan doen, houden we nog een beetje 
spannend! Ook zijn we in de klassen aan het 
oefenen met een nieuwe methode voor 
wereldoriëntatie: Faqta. Dit zijn interactieve 
lessen die de vakken aardrijkskunde, 
geschiedenis en natuur en techniek met 
elkaar verbindt. De aankomende weken 
zullen in het thema staan van afronden, 
afscheid nemen en dan lekker lang vakantie! 

 

Bovenbouw 

We zijn druk bezig om een succes te maken 
van de alternatieve kampweek. Hopelijk 
werkt het weer ook mee. Wij hebben er zin 
in! Naast dat de laatste weken ook veel 
plezier met zich meebrengt, is het voor de 
kinderen van groep 8 ook een spannende 
tijd.  



Veel kinderen gaan in deze weken een keer 
kennismaken op een nieuwe school. Denkt u 
nog aan de afscheidsmiddag? Op woensdag 
14 juli verwachten we de schoolverlaters met 
hun ouder(s)/ verzorger(s) om 14.00 uur op 
school voor een gezellige afsluiting van de 
SO Fier-tijd.  

 

Uit de werkgroepen 

Werkgroep gedrag: 

Wat kun je doen in de vakantie met de 

kinderen? Bij deze een leuke bingo voor de 

zomervakantie! 

Werkgroep lezen: 

Op school wordt hard gewerkt aan het 
leesniveau van de leerlingen. Het is 
belangrijk om in de zomervakantie te blijven 
lezen. De bibliotheek heeft de gratis 
Bibliotheek app waar je e-books en 
luisterboeken kunt downloaden. Ook als je 
geen lid bent van de bibliotheek! Via de link 
hieronder kun je meer informatie vinden. 
Veel leesplezier! 

Boek 'n Trip (jeugdbibliotheek.nl) 

Informatie personeel 

Juf Vera gaat ons aan het einde van dit 
schooljaar verlaten. Zij heeft vele jaren op 
onze school gewerkt, zowel als leerkracht en 
later als intern begeleider. Voor veel ouders 
was het eerste contact met SO Fier met haar. 
Wij wensen haar een heel fijn pensioen met 
veel tijd voor leuke dingen maar zullen haar 
ook erg gaan missen. 

Ook juf Juul gaat ons aan het einde van dit 
schooljaar verlaten. Ze gaat beginnen aan 
een nieuwe studie en dat valt helaas niet te 
combineren met een baan op onze school.  

In het nieuwe schooljaar starten er ook twee 
nieuwe collega's: juf Suzanne en juf Aziza. In 
het nieuwe jaar zullen zij zich voorstellen in 
het A-Fiertje. 

Afgelopen periode hebben ook een aantal 
collega’s die een studie volgden naast hun 
werk hun diploma behaald. Zo hebben we 
nu drie nieuwe specialisten in huis: één voor 
taal, één voor lezen en één voor rekenen.  

 

Doorschuifochtend 

Op donderdag 15 juli staat de 
doorschuifochtend gepland. De kinderen 
komen deze dag op de gebruikelijke 
schooltijden naar school. Een gedeelte van 
de ochtend zullen zij gaan wennen bij hun 
nieuwe juf of meester in de nieuwe 
groepssamenstelling. Zo hebben ze al een 
idee in welk lokaal ze volgend jaar zitten, 
met welke kinderen en wie hun nieuwe 
leerkracht is. Uiteraard bedenken we voor de 
kinderen die onze school verlaten een 
passend alternatief.  

 

Batterijen inzamelen op school 

Op school zamelen we batterijen in. Dit zijn 
‘huishoudelijke’ batterijen dus geen grote 
accu’s e.d. De school krijgt voor iedere 
ingezamelde kilo een spaarpunt waar we 
weer dingen mee aan kunnen schaffen voor 
de school. 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html?cid=cn:Boekntrip_var:EDGmedia_cre:PO_np:Scholencommunicatie_ex1:Email_c:eml_sc:emlc


Heeft u, opa of oma, de buurvrouw of wie 
dan ook lege batterijen? Geef ze mee naar 
school. 

 

Jaarkalender 

Belangrijke data 
Donderdag 1 juli OPP-bespreking 5A, 

(Marit/Lotte) 
kinderen vrij 

Donderdag 1 juli Schoolreis groep 6 
Maandag 5 juli Schoolreis 

onderbouw 
Dinsdag 6 juli OPP-bespreking 5B 

(Patrick) 6A (Anne), 
kinderen vrij 

Dinsdag 6 en 
woensdag 7 juli 

Alternatief kamp 
groep 7, groep 8 vrij 

Woensdag 7 juli  Schoolreis groep 5B 
en 5C 

Woensdag 7 juli OPP-bespreking 3-4 
(Valeria/Juul) en 4A 
(Laura), kinderen vrij 

Donderdag 8 juli OPP-bespreking 5C 
(Melissa) en 6B 
(Tim), kinderen vrij 

Donderdag 8 en 
vrijdag 9 juli 

Alternatief kamp 
groep 8, groep 7 vrij 

Vrijdag 9 juli Rapport en OPP 
mee 

Dinsdag 13 juli OPP-ouderavond 
Woensdag 14 juli Afscheid groep 8 
Donderdag 15 juli Doorschuifochtend 
Vrijdag 16 juli Alle kinderen 12 uur 

uit: vakantie! 
 


