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Maandelijks ouderbulletin
Vanuit de directie
We gaan alweer aardig richting het einde
van het schooljaar. In de bovenbouw wordt
er al steeds meer over het kamp gepraat en
ook achter de schermen zijn we al druk
bezig met alle zaken rondom de afronding
van het schooljaar en de start van het
nieuwe schooljaar.
Komende maand gaan we voor het eerst de
Fancy Fier organiseren, hier kijken we erg
naar uit en hopen zoveel mogelijk mensen
op school te mogen ontmoeten. In het
verleden organiseerden we een rommelmarkt, mensen die al wat langer bij ons op
school zitten, weten zich dat wellicht nog
wel te herinneren. Altijd een gezellig
moment waarop het team, ouders, andere
familieleden en buren elkaar kunnen
ontmoeten. Vanaf nu noemen we dit de
Fancy Fier. Wij hebben er al veel zin in!

Met mooi weer kunnen we buiten opzoek
naar kleine diertjes en kijken naar alles wat
begint te groeien en bloeien. We hebben
verschillende zaden gekregen en hopen dat
we aan het eind van het schooljaar een en
ander kunnen oogsten en proeven.

Middenbouw
In de middenbouw gaan wij eerst eens
genieten van een welverdiende vakantie!
We hopen op een hele toffe Koningsspelen
vrijdag. Na de vakantie kijken we uit naar de
voorbereidingen voor de Fancy Fier (op 19
mei). Veel kinderen hebben dit misschien
nog nooit meegemaakt op SO Fier, dus we
zijn benieuwd wat zij (en u) ervan gaan
vinden!

Maar nu eerst lekker twee weken
meivakantie. Even tijd om op te laden voor
het laatste stukje van het schooljaar. Een
periode waarin er altijd nog veel moet
gebeuren maar waar ook veel ruimte is voor
leuke dingen zoals het kamp en
schoolreisjes. Fijne vakantie allemaal!
Bovenbouw

Uit de bouwen
Onderbouw
In de onderbouw wordt na
het thema de
ruimte hard
gewerkt aan
het thema 'de
boerderij’ en
'de lente’.

Na de vakantie komt het kamp opeens al
erg dichtbij, dus de voorbereidingen zijn al
in volle gang. Ook hebben we een lekker
lang weekend op het programma staan
tijdens Hemelvaart. Juf Inanda gaat met
verlof. Wat zal het worden? Een jongen of
een meisje? Ook staan de cito’s aan het eind
van deze maand weer op het programma.
Kortom; genoeg te doen deze maand!

Uit de werkgroepen

Informatie personeel

Werkgroep Beweegwijs:

Het zal u niet ontgaan zijn dat we grote
moeite hebben om alle groepen goed te
bezetten. We hebben helaas veel te maken
gehad met collega's met Corona, een
simpele griep,
blessures of
medische
ingrepen waar
hersteltijd bij
nodig is. Al
met al een hele
puzzel om
telkens zo
goed mogelijk
de groepen bezet te houden. Dit is helaas
de afgelopen periode niet iedere dag gelukt
en dus hebben we ook af en toe een groep
moeten vragen een dag thuis te zijn. Na de
meivakantie kunt u hier van ons een
uitgebreide brief over verwachten. Voor na
de zomervakantie zijn we al een tijdje druk
aan het werven en het ziet er naar uit dat we
dan weer goed bezet kunnen starten.

Met het mooie weer is het heerlijk om
buiten bezig te zijn in de pauzes. Het
‘Kingen’ blijft een groot succes. Ook zien we
steeds meer kinderen uit zichzelf spelletjes
oppakken. Geen kind hoeft zich meer te
vervelen op het plein. De visie vanuit het
team van SO Fier ten aanzien van het buiten
spelen begint ook steeds meer vorm te
krijgen. Dit document zal steeds worden
aangepast, want we willen ook voor het
buitenspelen maatwerk blijven leveren. Wij
als werkgroep hopen dat de kinderen straks
lekker in de vakantie ook spelletjes gaan
spelen buiten!

Werkgroep 21e eeuwse vaardigheden:
Nu het einde van het schooljaar nadert, is
het ook voor onze werkgroep tijd om de
balans op te maken. We evalueren ons
jaarplan en gaan aan de slag met het
jaarplan voor komend schooljaar. Na het
aanschaffen van Faqta is er weer ruimte om
ons te richten op andere thema's, zoals ICTonderwijs en (nu corona het weer toe lijkt te
laten), het betrekken van ouders binnen de
school. Hierover ongetwijfeld meer volgend
schooljaar.
Komende maand zullen er ook weer nieuwe
cultuurworkshops gaan plaatsvinden.
De onderbouw gaat schilderles krijgen van
een echte kunstenaar, de middenbouw gaat
muziek maken en de bovenbouw zal zich
storten op het rappen. We wensen alle
kinderen weer veel plezier!

Gelukkig is het wel gelukt om een goede
vervanging voor juf Inanda in groep 7 te
vinden tijdens haar zwangerschapsverlof.
Juf Zarah zal haar dagen overnemen en zij is
al bekend in onze school dus dat is fijn! Wij
wensen juf Inanda een fijn verlof en hopen
haar rond de herfstvakantie weer terug te
zien op school.
Juf Melissa is bevallen van een zoontje:
Tommy! Wij wensen hen samen heel veel
geluk.

Zelftesten Corona
De afgelopen periode hebben we aan het
einde van de week steeds twee zelftesten
meegegeven aan alle kinderen. Dit was al
enige tijd niet meer het advies maar we
hadden nog best een voorraad liggen en
testten liever een keer te vaak dan te weinig.
Hier gaan we met ingang van de
meivakantie echter mee stoppen. Het advies
blijft nog wel te testen bij klachten.

Fancy Fier
Donderdag 19 mei organiseren we de
eerste editie van de Fancy Fier. Dit is een
fancy fair inclusief rommelmarkt. Vanaf
14.10 uur bent u van harte welkom. Het zal
ongeveer tot 17.30 uur duren. Alle kinderen
gaan in principe om 14.00 uur naar huis
tenzij u met de leerkracht andere afspraken
maakt. U ontvangt hier nog een officiële
uitnodiging voor. Deze dag wordt
georganiseerd voor en door kinderen van
onze school, buurtgenoten en ouders. Het is
een middag met leuke activiteiten en
lekkere hapjes. Alle klassen hebben werkjes
gemaakt of voorbereid, deze worden voor
een klein prijsje verkocht.
Alle opbrengsten komen ten goede aan de
kinderen van SO Fier. Het personeel en de
kinderen van SO Fier gaan hun uiterste best
doen om er een feestelijke dag van te
maken.

Jeugdtandzorg
Jeugdtandzorg is ook heel belangrijk voor
kinderen. Wij hebben als bijlage informatie
toegevoegd van de Jeugd Tandzorg Utrecht.
Mocht u meer informatie willen, dan kunt u
contact met hun opnemen.

Jaarkalender
Belangrijke data
23 april t/m 8 mei
Donderdag 19 mei
Maandag 23 mei
Donderdag 26 en
vrijdag 27 mei
Maandag 30 mei
Bijlage
Jeugdtandzorg Utrecht

Meivakantie
Fancy Fier
Studiemiddag,
kinderen 12 uur uit
Hemelvaart, school
gesloten
Start cito-toetsen

Correspondentieadres:
Kanaalweg 17-i, 3526 KL Utrecht
Andesdreef 11 A, 3563 GA Utrecht
Tel: 030-2844810

Jeugdtandzorg Utrecht is een tandartspraktijk voor de jeugd van 0 tot 18 jaar.
Onze deskundige en enthousiaste tandartsen hebben veel ervaring met kinderen.
Wij besteden veel aandacht aan preventie en geven voorlichting over goede
mondverzorging en voeding.
Jeugdtandzorg Utrecht heeft twee praktijken, één in de wijk Kanaleneiland en
één in de wijk Overvecht. Daarnaast brengen we tandheelkundige zorg met onze
mobiele tandartspraktijk naar de scholen toe of pendelen we met een taxibusje
tussen de scholen en onze praktijk.
Het tijdstip wordt zo goed mogelijk in overleg met de school vastgesteld en
vanzelfsprekend houden we hierbij rekening met het vaste dagprogramma van
de klas/groep.

Deze service wordt geheel vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.
Tandheelkundige hulp aan kinderen tot 18 jaar valt onder de basisverzekering. U
hoeft voor onze zorg dus niets te betalen!
Als uw school met ons samenwerkt kunt u een aanmeldingsformulier ophalen bij
de administratie van de school of uw kind aanmelden bij onze website
www.jtz-utrecht.nl/meld-je-aan
Ook als uw school niet met ons samenwerkt bent u welkom bij
Jeugdtandzorg Utrecht!
Scan de QR code voor Facebook en Instagram

