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Vanuit de directie 

Deze maand zijn we al op tijd met het         
a-Fiertje want volgende week is het 
voorjaarsvakantie. De afgelopen periode zijn 
we op school helaas flink getroffen door het 
Coronavirus. Waar we tot kerst maar 
sporadisch een besmette collega of leerling 
hadden zijn nu vele collega's en kinderen al 
aan de beurt geweest. Gelukkig waren er 
weinig echte klachten maar het vroeg wel 
wat van de organisatie en ook van uw 
flexibiliteit. Regelmatig moesten kinderen 
thuisblijven om zelf aan de slag te gaan of 
met de leerkracht op afstand. We hopen dat 
dit na de voorjaarsvakantie, wanneer de zon 
wat vaker schijnt en het buiten ook wat 
lekkerder wordt, allemaal minder voor zal 
komen. Gelukkig hebben we dan een groot 
aantal andere maatregelen al los mogen 
laten zoals het dragen van de mondkapjes 
en de verplichte looprichting binnen de 
school. Afgelopen week hebben we gelukkig 
ook weer veel ouders op school kunnen 
ontmoeten tijdens de OPP-avond. Fijn van 
deze tijd is dan ook weer dat we ook 
allemaal op ICT-gebied handiger zijn 
geworden zodat er ook de mogelijkheid is 
om het digitaal te doen voor mensen die dat 
graag wilden. 

Graag wensen wij iedereen een hele fijne 
voorjaarsvakantie! 

 

Uit de bouwen 

Onderbouw 

In de onderbouw gaan we na de 
voorjaarsvakantie werken aan het thema 
ruimte. Ook zijn we in de klassen meer bezig 
met de EDI-methode.  

We laten de kinderen antwoorden schrijven 
op wisbordjes, 
we gebruiken 
beurtstokjes 
en geven we 
de kinderen 
extra denktijd. 
Het doel is 
alle kinderen 
te betrekken 
bij de les en 
stimuleren na 
te denken 
over de 
lesstof.  

 

Middenbouw 

In de middenbouw hebben we net 
voorlichting gehad van Bureau Halt. In alle 
klassen is iets verteld in hoe om te gaan met 
sociale media en wat gepast gedrag online 
is. Ook zijn we in de klassen meer bezig met 
de EDI-methode. Zo gebruiken we in onze 
lessen wisbordjes, beurtstokjes en geven we 
de kinderen extra denktijd. In groep 6c staat 
vanaf nu op vrijdag juf Valeria.                   
Juf Melissa uit groep 5-6a gaat bijna met 
zwangerschapsverlof. Juf Kalou en juf Tamar 
vervangen haar.  

 

Bovenbouw 

Wat fijn dat de mondkapjes niet meer op 
hoeven in de school, maar wat hebben de 
kinderen het de afgelopen tijd goed gedaan! 
Hopelijk hebben alle groep 8 leerlingen hun 
definitieve schoolkeuze doorgegeven. Als u 
dat nog niet gedaan heeft, vergeet u het dan 
niet maandag 7 maart in te leveren.  



We beginnen na de vakantie met een 
schoolbreed thema m.b.t. Faqta. Het thema 
is 'de ruimte'.  

De kinderen mogen ook alles wat met de 
ruimte te maken heeft mee naar school 
nemen, dus begin vast met verzamelen. 

 

Uit de werkgroepen 

Werkgroep Beweegwijs:  

Met de 
werkgroep 
beweegwijs 
zijn we druk 
bezig geweest 
om het 
buitenspelen 
te structureren. 
Vanuit de 
methodiek van 
beweegwijs 
zijn er 

verschillende gebieden waar je in kan 
spelen. Zo hebben wij op SO Fier blauwe, 
oranje, gele, groene en rode vakken. Bij de 
blauwe vakken kunnen kinderen individueel 
spelen, met de mogelijkheid om een ander 
kind uit te nodigen om mee te spelen. 
Oranje is een spel dat samen wordt 
gespeeld en is competitief zonder dat je kan 
verliezen of af kan gaan. De gele vakken 
hebben bij ons twee functies. Er zijn 
zogenoemde ‘wachtvakjes’ die zijn vooral bij 

de schommels 
terug te 
vinden. Ook is 
er in het geel 
een fietsplein 
aangelegd, 
met de daarbij 
horende 
parkeervakjes. 
De kleur groen 
moeten we 
nog verder 
gaan 

ontdekken, deze kleur is voor 
samenwerkingsspelen.                                                          

De rode vakken zijn alleen terug te vinden 
op het midden/bovenbouwplein. Rood staat 
voor wedstrijd, dus competitief met winnen 
en verliezen. Deze vakken worden in vrijwel 
alle pauzes veelvoudig gebruikt. In de 
voetbalkooi zijn er rode vakken gemaakt, 
hier wordt iedere pauze bloedfanatiek 
gevoetbald. Er is ook een ‘kingveld’, hier 
wordt iedere pauze door een vaste groep 
het spel ‘Kingen’ gespeeld.  

 

Werkgroep 21e eeuwse vaardigheden: 

In de hele school gaan we na de voorjaars-
vakantie aan de slag met het thema ‘de 
ruimte’. Heeft u interessante spullen 
hierover thuis dan lenen we deze graag. De 
afgelopen week waren er vanaf de groepen 
5-6 gastlessen over social media. We hopen 
de kinderen hiermee bewust te hebben 
gemaakt van de mooie maar ook de minder 
mooie kanten van social media en hoe ze 
daar zelf alert in kunnen zijn. 

 

Informatie personeel 

Na de voorjaarsvakantie zal juf Melissa er 
nog twee dagen zijn. Hierna gaat ze met 
zwangerschapsverlof en hopen we haar na 
de zomervakantie weer terug te zien. 
Ondertussen zijn we als school druk op zoek 
naar nieuw personeel om de zwangere 
juffen te vervangen maar ook alvast voor na 
de zomervakantie. Er zijn een hoop kinderen 
die op een 
plekje op onze 
school 
wachten, 
hopelijk 
kunnen zij snel 
komen 
wanneer we 
een juf of 
meester voor 
ze hebben. 

 

 

 



Jaarkalender 

Belangrijke data 
26 februari t/m  
6 maart 

Voorjaarsvakantie 

Dinsdag 22 maart Studiedag, alle 
kinderen vrij 

Woensdag 30 maart Schoollunch 
 

 

 


