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Vanuit de directie 

Afgelopen week heeft u wellicht ook de 
persconferentie weer gezien met de 
versoepelde maatregelen. We zijn blij dat we 
op deze manier weer meer kinderen op 
school kunnen ontvangen en zijn 
tegelijkertijd ook alert om iedereen gezond 
op school te houden.  

Daarom is het van groot 
belang dat u uw kind 
thuishoudt bij de minste 
klachten. De afgelopen 
weken hebben we best 
een aantal keer een klas 
in quarantaine moeten doen. Dit lijkt nu 
gelukkig even niet nodig. Wel kan het 
uiteraard voorkomen dat wanneer een 
leerkracht ziek is of zelf in quarantaine moet 
we u moeten vragen uw kind thuis te 
houden. We doen allemaal ons uiterste best 
het zo goed mogelijk te organiseren in deze 
gekke tijden. 

Ondertussen gaan de ‘gewone’ schoolzaken 
ook gewoon door: voorleesweken, Cito-
toetsen, gastlessen... Een hoop informatie 
weer voor de komende maand.                   
Wij wensen u veel leesplezier! 

 

Uit de bouwen 

Onderbouw 

In de OZA-groep 
zijn we druk 
bezig met het 
winterthema. We 
leren de 
woorden die met 
de winter te 
maken hebben.  

Bijvoorbeeld de schaatsen, de sjaal en de 
sneeuwballen. Ook hangen er mooie 
sneeuwpoppen in de klas.                          
Nu nog wachten op de sneeuw... 

Groep 3 begint met rekenen met geld, 
meten en wegen. En ze hebben bijna alle 
letters geleerd. Daar wordt dus superhard 
gewerkt. 

 

Middenbouw 

In de middenbouw zijn we nog druk bezig 
met de Cito’s. Na de Cito’s zullen we weer 
nieuwe niveaugroepen maken. We hopen 
dat we snel weer met z’n allen aan de slag 
kunnen met nieuwe thema’s en onder-
werpen. Binnenkort gaan een aantal klassen 
beginnen met koken met meester Bob. Ook 
in de middenbouw mogen de kinderen als 
ze dat leuk vinden op 25 februari verkleed 
naar school komen vanwege carnaval. 

 

Bovenbouw 

De Citotoetsen zitten erop. De kinderen 
hebben ontzettend hard gewerkt aan alle 
verschillende onderdelen. We hebben met 
alle bovenbouwleerkrachten samen de 
resultaten van de rekentoetsen bekeken en 
nieuwe rekengroepjes gemaakt. Ook zijn er 
in de bovenbouw een aantal nieuwe 
kinderen gestart, welkom allemaal!       



Verder gaat carnaval helaas niet door in het 
hele land, maar kom vooral versierd/ 
verkleed naar school toe op 25 februari!  

 

Uit de werkgroepen 

Werkgroep gedrag: 

De Citotoetsen overheersten de laatste twee 
weken. De meeste kinderen hebben laten 
zien hun resultaten belangrijk te vinden. Ze 
hebben gemotiveerd aan hun toetsen 
gewerkt. Nu is het aan de volwassenen om 
daar een goed vervolg aan te geven en de 
kinderen de lessen en begeleiding te geven 
die bij hen past.  

Corona zorgt er momenteel voor dat alles 
op school minder voorspelbaar verloopt dan 
we zouden willen. Toch laten onze kinderen 
en de leerkrachten zien ook onder deze 
omstandigheden hard te kunnen werken. 
Maatwerk tussen harde arbeid en voldoende 
ontspanning tussendoor. 

 

Werkgroep lezen: 

De komende 
twee weken 
doen we mee 
aan de Nationale 
voorleesweken. 
We lezen deze 
twee weken extra 
voor aan onze 
leerlingen. In de 
onderbouw lezen we voor uit: “Maar eerst 
ving ik een monster”.  

We hopen dat u thuis ook lekker voorleest. 
Dit mag natuurlijk ook in uw eigen 
moedertaal! 

Wist u dat kinderen tot 18 jaar gratis lid 
kunnen worden van de bibliotheek?  

 

Aanmeldformulier lidmaatschap jeugd | 
Bibliotheek Utrecht 

 

Werkgroep 21EVH: 

We zien in de school dat social media een 
steeds grotere rol gaat spelen. Online 
veiligheid is dan ook een belangrijk thema. 
Ook hier willen we de kinderen iets in leren: 
wat plaats je wel of niet, wat kunnen 
eventuele gevolgen zijn en hoe ga je hier 
mee om? Vanaf de groepen 5-6 komt er in 
februari iemand vanuit bureau HALT een 
gastles verzorgen over dit onderwerp. In de 
bijlage bij dit Parro-bericht kunt u hier meer 
informatie voor u als ouder over vinden. 

 

Informatie personeel 

We hebben een 
leuk nieuwtje te 
melden: juf Inge 
Olivier, onze 
directeur, is 
zwanger van 
haar derde 
kindje. In 
augustus is ze 
uitgerekend. 
Vlak voor de 
zomervakantie zal ze met verlof gaan. Juf 
Melissa zal met de voorjaarsvakantie met 
verlof gaan. Juf Tamar en juf Kalou zijn nu 
ook al bij de klas betrokken en nemen dan 
de groep helemaal over. 

 

OPP-besprekingen 

In de maand februari vinden de OPP-
besprekingen weer plaats.                             
De leerkracht van uw kind heeft op deze dag 
overleg met het betrokken zorgteam: de 
gedragswetenschapper en de intern 
begeleider. Ook kunt u dan het nieuwe OPP 
van uw kind verwachten en een uitnodiging 
om het OPP met u als ouder te bespreken. In 
de schoolkalender, maar ook onderaan deze 
nieuwsbrief, kunt u vinden op welke dag uw 
kind vrij is zodat het zorgteam dit goed voor 
kan bereiden. 

 

 

https://www.bibliotheekutrecht.nl/klantenservice/lid-worden/aanmelden-abonnement-jeugd.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/klantenservice/lid-worden/aanmelden-abonnement-jeugd.html


Rapportmappen inleveren 

Mocht u de rapportmap van uw kind nog 
niet ingeleverd hebben wilt u dit dan z.s.m. 
doen zodat het nieuwe rapport er weer bij in 
kan? 

 

Logopediste Joan afwezig 

Van 4 t/m 17 februari is één van onze 
logopedistes, juf Joan, afwezig. De kinderen 
die bij haar logopedie volgen zullen dus 
even niet opgehaald worden. 

 

Medezeggenschapsraad 

Beste ouders/verzorgers, 

Wilt u meer weten wat er binnen het SO Fier 
gebeurt? Hebt u ideeën hoe het onderwijs 
op het SO Fier te verbeteren en wilt u deze 
actief delen met de directie? Dan is de 
medezeggenschapsraad (MR) iets voor u! De 
MR heeft medezeggenschap en geeft advies 
over uiteenlopende zaken binnen de school. 
De raad bestaat ouders (oudergeleding) en 
docenten van de school (personeels-
geleding). Meerdere malen per jaar komt de 
MR samen. En bespreekt dan verschillende 
zaken, rondom de school of het onderwijs 
dat uw kinderen krijgen. Ook vraagt de 
directie op bepaalde momenten instemming 
of advies over verschillende zaken. De MR 
helpt ervoor te zorgen dat de school de 
juiste dingen doet om zo een goede en 
veilige omgeving te bieden voor uw 
kinderen. 

Mocht u interesse hebben, of wilt u meer 
weten? Neem dan contact met ons op via 
mr.sofier@spoutrecht.nl. 

 

Schoolfotograaf 

Maandag 14 februari 
aanstaande komt de 
schoolfotograaf weer 
langs op school.                      

Alle kinderen worden dan individueel op de 
foto gezet en ook wordt er een groepsfoto 
gemaakt. U krijgt de gelegenheid om deze 
foto's vervolgens te bestellen. 

 

Willem, onze schoolhond 

Het gaat goed met Willem. Ik schreef in het 
vorige a-Fiertje dat hij al 10 minuten per 
keer naar een lezend kind kan luisteren. Nu 
lukt het hem vaak al om een kwartier rustig 
te luisteren. Met dank aan mijn twee trainers. 
Ik ben heel trots op ze. 

Willem is nu 8 maanden en een echte 
hondenpuber. Dat betekent dat hij soms een 
beetje ondeugend doet. Niet erg hoor, hij 
moet er gewoon vaak even over nadenken 
of hij wel gaat doen wat ik van hem vraag. 
En waar ik ook aan kan zien dat hij in de 
puberteit zit: sinds ruim een week plast hij 
met een pootje omhoog. Ging vanzelf! 

Groet van juf Nancy 

 

Jaarkalender 

 

Bijlage 

Voorlichting Online veiligheid Bureau Halt 

Belangrijke data 
Woensdag 2 februari Schoollunch 
Maandag 7 februari Groep 5-6a en 5-6 vrij 
Dinsdag 8 februari Groep 4 en 6c vrij 

 
Woensdag 9 februari OZA-groep en 2-3 vrij 
Donderdag 10 februari Groep 3 en 4-5 vrij 
Maandag 14 februari Schoolfotograaf 
Dinsdag 15 februari Groep 6b, 8a en 8b vrij 
Woensdag 16 februari Groep 7b en 7c vrij 
Donderdag 17 februari Groep 7a vrij 
Vrijdag 18 februari Rapporten mee 
Dinsdag 22 februari OPP-gesprekken ouders 

(middag en avond) 
Donderdag 24 februari Studiedag, alle kinderen vrij 
Zaterdag 26 t/m  
Zondag 6 maart 

Voorjaarsvakantie 

mailto:mr.sofier@spoutrecht.nl


 


