
a-Fiertje                       

Maandelijks ouderbulletin                                 Juni 2021 
 

Vanuit de directie 

Hoewel het nog even duurt tot de 
zomervakantie wordt er achter de schermen 
al druk nagedacht over het volgende 
schooljaar: hoeveel leerlingen hebben we 
dan, hoeveel groepen hebben we hiervoor 
nodig en wat voor groepen moeten dat zijn. 
Omdat er na een zomervakantie ook altijd 
weer nieuwe kinderen starten kunnen we 
pas vlak voor de zomervakantie de 
definitieve indeling bekendmaken. Ook zijn 
we achter de schermen bezig met plannen 
maken hoe we de extra gelden kunnen gaan 
inzetten die we ontvangen n.a.v. de Corona-
gelden. Iedere school krijgt een hoeveelheid 
geld om bijvoorbeeld extra mensen aan te 
nemen of wellicht extra chromebooks aan te 
schaffen. Met het team kijken we naar wat 
voor onze kinderen het meest bij kan dragen 
en waar we ook langer plezier van kunnen 
hebben. Overigens zijn we nog steeds in de 
gelukkige omstandigheden dat we vrijwel 
geen Corona-besmettingen in huis hebben 
gehad en dus ook vrijwel geen klassen in 
quarantaine hebben gehoeven. Dit hopen 
wij zo vol te houden. Ook hebben we op 
school zelftesten gekregen om onder de 
collega's te verspreiden zodat we er hopelijk 
ook snel bij wanneer een collega besmet 
mocht zijn. 

Uit de bouwen 

Onderbouw 

Van het thema lente gaan wij langzaam door 
met het thema kriebelbeestjes. Wij hebben 
er weer enorm veel zin in om met de 
kinderen te kijken naar insecten, er meer 
over te leren en te knutselen. Daarnaast 
willen wij alvast graag vertellen dat wij op 
maandag 5 juli ons schoolreisje hebben 
gepland. 

Middenbouw 

We zijn druk bezig met het organiseren van 
de schoolreisjes. De groepen vijf en groepen 
zes gaan dit jaar apart in verband met 
Corona. We gaan er een hele gezellige dag 
van maken buiten de school. Informatie 
hierover ontvangt u nog van de leerkracht. 
Sommige groepen zijn druk bezig met 
handvaardigheid met juf Karen. Andere 
groepen leren hele kookboeken uit hun 
hoofd bij meester Bob. Ook maken we ons 
klaar voor het einde van het schooljaar. 
Begin en half juni hebben we weer de 
CITO’s. We gaan nog even knallen de laatste 
weken! 

Bovenbouw 

Het einde van het schooljaar komt in zicht. 
Zeker voor de kinderen uit groep 8 best een 
spannende periode. Zij hebben allemaal hun 
nieuwe school gekozen. Dit jaar kan helaas 
het kamp weer niet doorgaan. De 
leerkrachten zijn wel druk bezig om een leuk 
programma te verzorgen voor een 
alternatief kamp. Hier krijgt u t.z.t. meer 
informatie over. Helaas kan het 
voetbaltoernooi zoals we het gewend waren 
tussen verschillende scholen ook niet 
doorgaan. Wel gaan we op school een eigen 
voetbaltoernooi organiseren voor alle 
kinderen die tijdens de pauzes altijd 
meedoen met het voetballen in de kooi en 
anders aan het schoolvoetbaltoernooi mee 
hadden gedaan. Zo maken we er met elkaar 
toch het beste van!  

Voor de zekerheid nog even de data: 
Maandag 5 juli: voetbaltoernooi 
Dinsdag 6 juli-woensdag 7 juli: groep 8 vrij, 
groep 7 kampdagen 
Donderdag 8 juli – vrijdag 9 juli: groep 7 vrij, 
groep 8 kampdagen 



Uit de werkgroepen 

Werkgroep ICT: 

In de werkgroep zijn we druk bezig geweest 
met het inventariseren van de verschillende 
computerprogramma's die we in de school 
gebruiken. We hebben kritisch gekeken wat 
behouden moet blijven en wat ook weg kan. 

 

Werkgroep 21e -eeuwse vaardigheden: 
We hebben een nieuwe methode gekozen 
voor wereldoriëntatie. We gaan vanaf 
volgend jaar werken met Faqta! Het team 
van SO Fier gaat hier op dinsdag 8 juni meer 
uitleg over krijgen. In de komende weken 
zullen er al steeds meer klassen mee gaan 
werken. 

 

Informatiepersoneel 

Juf Nelissa is met zwangerschapsverlof 
gegaan en inmiddels bevallen van een 
prachtige dochter: Féline. Rond de 
herfstvakantie verwachten wij haar weer 
terug op school. Haar verlof wordt 
waargenomen door juf Josje en juf Iris. Zij 
hebben de begeleiding van de verschillende 
groepen als orthopedagoog overgenomen. 
Juf Iris begeleidt de onderbouwgroepen en 
is er altijd op maandag en woensdag en juf 
Josje begeleidt de groepen 7 en 8 en is er 
op verschillende momenten gedurende de 
week. Hieronder stellen zij zich beiden aan u 
voor. 

Juf Sonja is ook nog met 
zwangerschapsverlof. Zij zal vanaf 21 juni 
weer aan de slag gaan op school in haar rol 
als Intern Begeleider. 

Juf Elise van de administratie gaat ons per 1 
juni verlaten. Zij gaat dan op ons 
bestuurskantoor werken. Juf Christa is de 
afgelopen periode door haar ingewerkt en 
had zich in het vorige A-Fiertje al even aan u 
voorgesteld. 

 

 

Mijn naam is Josje 

Kamp. Sinds een 

paar weken werk ik 

tijdelijk als 

orthopedagoog op 

SO Fier. Ik 

vervang Nelissa 

Jonkman-Memelink 

tijdens haar 

zwangerschapsverlof tot aan de herfstvakantie en 

ben betrokken bij de groepen 7 en 8. Ik werk 

vanuit het onderwijsadviesbureau ZIEN in de 

Klas, waardoor ik ook nog voor andere scholen 

werkzaam ben. Ik zal twee dagen per week voor 

SO Fier aan het werk zijn. Wie weet tot 

binnenkort. 

 

 

Dag allemaal, 

Mijn naam is Iris 

Duininck en ik zal 

komende periode 

als gedrags-

wetenschapper 

voor de 

onderbouw 

werken op SO 

Fier. Ik heb veel zin om de kinderen, collega’s 

en ouders van SO Fier te leren kennen. 

Op de dagen dat ik niet voor SO Fier werk 

geef ik les aan groep 7 van basisschool de 

Klopvaart, in Overvecht. Ik vind het heerlijk 

om in het onderwijs te werken. Ik houd van de 

nieuwsgierigheid en de energie van kinderen. 

Daarnaast haal ik veel plezier uit de 

samenwerking met ouders en leerkrachten. Ik 

vind het interessant om samen te kijken hoe we 

alle kinderen en leerkrachten steeds een stapje 

verder kunnen helpen in hun ontwikkeling. In 

mijn vrije tijd vind ik het leuk om te hockeyen, 

fietsen en naar het strand te gaan. 

Veel groetjes, Iris 

 

 

 

 



Diverse onderwerpen 

Buitenlessen 

In het vorige A-Fiertje is al verteld dat een 

groot aantal klassen in de school vogellessen 

heeft gekregen van juf Froukje en juf Klaar. Zij 

hebben allebei een moestuin in het 

moestuinencomplex naast de school. In juni 

en juli zullen zij 1 dag in de week weer een 

aantal groepen buiten les geven. We hopen 

dat alle midden- en bovenbouwgroepen in 

ieder geval nog 1 keer voor de zomervakantie 

op pad kunnen! 

 

 

 

 

 

 

Fancy Fier 

Oorspronkelijk stond op vrijdag 11 juni de 
Fancy Fier gepland. Helaas kan deze ook dit 
jaar geen doorgang vinden vanwege de 
Corona maatregelen. We hopen dat het 
volgend jaar anders zal zijn. 

 

Jaarkalender 

Belangrijke data 
7-18  juni Cito-afnames in de 

klassen 
Dinsdag 8 juni Studiemiddag: alle 

leerlingen 12 uur vrij 
Maandag 28 juni OPP-bespreking 

groep 1/2A vrij  
(juf Iris en juf Rian) 

Dinsdag 29 juni OPP-besprekingen 
groepen 7A 
(meester Matthijs)  
7C (juf Birgit) vrij 

Woensdag 30 juni OPP-bespreking  
1-2 (OZA) en  
6/7C (juf Inanda en 
juf Sofie) vrij 

 


