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Belangrijke data
donderdag 8 oktober
donderdag 8 oktober
maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober
donderdag 22 oktober
maandag 26 oktober

studiedag
leerlingen hele dag vrij
herfstvakantie
uitgifte Opsteker nummer 6
ontruimingsoefening

team
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Algemene ledenvergadering Fiers
Er vindt dit jaar geen fysieke bijeenkomst plaats vanwege de huidige coronamaatregelen.
Voordat goedkeuring van het bestuur verslag 2019 en van het gevoerde beleid, kan worden verleend wordt u
in de gelegenheid gesteld uw vragen te stellen. Het bestuur verslag 2019 kunt u downloaden en inzien op
onze website: wvw.fiers.nu.
Uw vragen of opmerkingen kunt u tot 05 oktober indienen bij het bestuur, bij voorkeur per mail.
Alle vragen worden beantwoord en u ontvangt van ons een schriftelijke reactie. ls de vraag naar
tevredenheid beantwoord, dan wordt dit vastgelegd.
Ontvangen wij voor 5 oktober geen reacties van de leden dan betekent dit automatisch decharge verlening.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Fiers – Jolien Thiele, algemeen directeur.

Hoe het gaat op school
De leerlingen van de bovenbouw zijn de afgelopen week langs de deuren gegaan voor de jaarlijkse
postzegelactie. Ditmaal hadden zij een handdoos mee, zodat zij coronaproef de bestellingen konden
verwerken. Ik hoop dat de kinderen met plezier hebben meegewerkt aan deze actie.
Deze week zijn de oudergesprekken (gr. 1 t/m 4) en de ouder-/kindgesprekken (5 t/m 8). Het is goed om na
zo’n lange tijd weer met elkaar aan tafel te zitten om het welbevinden en de ontwikkelingen van de kinderen
te kunnen bespreken.
Deze week is onze eerste stagiaire van de PABO met zijn stage gestart. Zijn naam is Janiek Arends en hij is
2e jaars student aan de Stenden Hogeschool. Hij zal de komende maanden op de maandag en dinsdag in
gr. 3 aanwezig zijn. Ook via De Opsteker wens ik hem een goede stagetijd bij ons toe.
Eén van onze collega’s, juf Dorinda, kan helaas nog steeds niet op school werken. Zij zit in de risicogroep.
Gelukkig kan zij vanuit huis veel ondersteunend werk doen. Zij werkt op afstand samen met veel collega’s en
kijkt ook mee hoe de lessen worden gegeven. Wij zijn heel erg blij dat zij op deze manier zeer waardevol is,
maar hopen oprecht dat zij snel weer bij ons op school terug kan komen. Echter, hoe corona zich ontwikkelt,
dat weet niemand.

Trefwoord (levensbeschouwing)
In de komende drie weken is het thema van Trefwoord ‘Onderzoeken’. Het gaat hier om de onderzoekende
houding en het stellen van de juiste vragen. Vragen die er zijn om te ontdekken wat waarheid, veiligheid,
rechtvaardigheid kan inhouden. De Bijbelverhalen die hierbij horen, komen uit het Oude Testament en gaan
over het volk Israël dat vanuit de woestijn onderzoekt wat het beloofde land nu precies is.

Studiedag schoolteam
Vooraf al onze excuses voor het laat doorgeven van deze studiedag. Volgende week donderdag heeft het
schoolteam de hele dag cursus. De leerlingen hebben dus de hele dag geen school in tegenstelling tot wat
op de jaarkalender staat.
Deze aanpassing geldt ook voor maandag 11 januari ’21. Ook dan zijn de kinderen de gehele dag vrij. Wilt u
dit aanpassen op uw jaarkalender?
De reden voor deze wijzingen is dat wij besloten hebben om voor de training over het programma PBS
vanwege de komst van de nieuwe collega’s, meer tijd te gaan gebruiken. Vorig schooljaar hebben we samen
al twee dagen hard gewerkt aan de afspraken en lessen die we als team belangrijk vinden voor onze school.
U kunt de voorbeelden hiervan op verschillende plekken in de school zien. Donderdag 8 oktober komt de
basis kort aan bod, zodat iedereen goed op de hoogte is van datgeen we samen hebben afgesproken. Ook
gaan we verder met het vervolg voor alle leerkrachten.
Samen willen we een goede school voor de kinderen en hun ouders. Daar gaan we donderdag weer een
stap in maken. Na de studiedag hoort u van ons wat we allemaal gedaan en geleerd hebben hoe de
leerlingen/volwassenen met elkaar omgaan.
Kinderboekenweek: En toen ………………..
Gisteren, woensdag 30 sept., hebben we als school met alle leerlingen de kinderboekenweek geopend in het
speellokaal.
Nadat meester Piet verteld had, waarom we bij elkaar waren en het thema van deze week had besproken,
kwamen de leerkrachten verkleed zich voorstellen aan de kinderen. Veel collega’s hadden de tijd van de
Ridders gekozen. Daarnaast waren de landwerklieden ook vertegenwoordigd. Veel kinderen waren ook
verkleed op school gekomen, zodat het allemaal direct al een goede sfeer gaf om aan de slag te gaan met
het thema.
De bijeenkomst werd afgesloten met het zingen en dansen van het kinderboekenweeklied.
Het tweede deel van de morgen hebben de leerlingen doorgebracht in het museum ‘Ellert en Brammert’. In
groepjes hebben zij een fotopuzzeltocht door het park gemaakt. Foto’s van deze leuke activiteit zijn te vinden
op de facebookpagina van de school.

Corona
De nieuwe maatregelen die afgelopen maandagavond zijn afgekondigd, maken duidelijk dat we niet kunnen
verslappen m.b.t. het nakomen van de afspraken. Gelukkig zijn de regels voor de basisscholen niet verder
aangescherpt. We vragen u nog wel steeds om altijd een afspraak met de leerkracht te maken en niet
zomaar de school in te komen. U kunt natuurlijk altijd voor en na schooltijd de leerkracht van uw kind vragen
op het plein te komen om dan bijzonderheden door te geven.
Op het plein en ook bij het schoolhek gaan we ervan uit dat iedere volwassene de
anderhalvemetermaatregel nakomt. Alvast onze dank voor de medewerking

Nieuws van De Blije Handjes Club
Wat een super geslaagde middag. Na de lockdown
i.v.m. het corona virus mochten we weer van start.
We zijn gestart met een vossenjacht en een groep
van 36 kinderen die moesten 12 vossen vinden. Ze
konden zich tot 13.30 uur melden om vervolgens in
groepjes gedeeld te worden. Ze gingen dol
enthousiast alle kanten op om naar de vossen te
zoeken. Ze konden o.a. een hippie een baby een paarden verzorgster een
heks een serveerster een brandweerman een boerin een thee kransje een
verkeersregelaar een wielrenster een scheidsrechter en een clown vinden

maar ze moesten goed zoeken. De heks vonden sommige kinderen eng maar na een snoepje was ze toch
niet zo heel eng. Ze konden bij 2 vossen iets drinken en ze konden bij 2 vossen een snoepje eten. Om 15.15
uur moesten de kinderen maar ook de vossen zich melden op het schoolplein. Na de vossen een bedankje
en een luid applaus te hebben gegeven gingen de kinderen de vossen en ook de vrijwilligers op huis aan.
Wij kijken terug op een zeer geslaagde middag.
Vossen, kinderen en vrijwilligers bedankt voor deze fantastische middag
Nu bezig met de volgende activiteit die gepland staat voor 21 oktober. We hopen weer op een mooie
opkomst.

Nieuws van Kids First
Deze week zijn we begonnen met het thema: ik en mijn familie. De
meeste kinderen hebben foto’s meegenomen van hun familie en die
bekijken we met elkaar. De kinderen vertellen dan wie er op de foto staan
aan de andere kinderen. Dit vinden ze superleuk om te doen. Heb je nog
geen foto meegegeven, zouden jullie dat dan nog willen doen? Daarnaast
bespreken we wat is familie en wie horen er allemaal bij jouw familie. We
gaan met de trein naar oma en maken een mooie kaart voor een familielid.

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
De kinderen zijn druk bezig met het thema van de kinderboekenweek. Deze week hebben de kinderen een
opa of oma gevouwen en geplakt. Daarbij moesten de kinderen goed letten op waar horen de oren, ogen
enzovoort.
Wat zagen de kinderen er afgelopen woensdag mooi uit! Een mooie start van de kinderboekenweek.
Vrijdag gaan de kinderen een voorstelling op school kijken over het thema van de kinderboekenweek
namelijk de steen en tijd van TipPo en Jolpo. Vraag uw kind maar waar het over ging.
De letter b van boek, bal, blok is deze week aangeboden, weet uw kind nog meer woorden over de letter b?

Groep 3 en 4

We zijn begonnen met het thema “Ridders en kastelen”. Dit n.a.v. de Kinderboekenweek met het thema
“En toen…”
Woensdagmorgen was de opening in de grote zaal. Wat zagen er veel leerlingen uit groep 3 en 4 er
prachtig uit. Ze waren verkleed als piraat, brandweerman, boer, jonkvrouw, indiaan enz. Ook hebben we al
allemaal een verftekening gemaakt van een ridder of van een prinses. In groep 3 hebben we de afgelopen
periode de letters n t b geleerd en kunnen we steeds meer woordjes lezen en schrijven.
Met rekenen zijn we begonnen met het splitsen van de getallen tot en met 10. In groep 4 zijn we
bezig met het oefenen van de tafel van 2 en 5. Bij spelling zijn we bezig met regel 3 de fopletterwoorden: eer, -eur en -oor. Nog 1 week naar school en dan begint de herfstvakantie.
Alvast iedereen een fijne vakantie gewenst.

Groep 5 en 6
We gaan met de kinderen van groep 5/6 steeds meer naar buiten. We hebben elkaar beter leren kennen en
weten nu wat we van elkaar kunnen en
mogen verwachten. Nu is dus de tijd
aangebroken om met elkaar en van
elkaar te leren, en wat is er mooier dan
dat samen buiten te doen. De kinderen
vinden de buitenlessen erg leuk en leren
er ook nog op een gezonde manier. Dit
gaan we het hele jaar door doen, zelfs
als het wat kouder is in Nederland. Deze
week zijn we naar buiten geweest voor
verschillende opdrachten van taal. We hebben een instructie geschreven voor een speeltoestel en we
hebben geoefend met de hoofdletters en de punten in een tekst.

Groep 7 en 8
Nog anderhalve week en dan is het alweer
herfstvakantie. De kinderen hebben de afgelopen
weken hard gewerkt, dus een weekje vakantie
hebben ze zeker verdient. 30 september krijgen de
kinderen de samenvatting mee van wereldzaken
thema 1. Ook nemen ze het bijbehoren werkboek
mee. Het is van belang dat de kinderen de
samenvatting leren maar ook het werkboek. De
toets vindt plaats op 21 oktober. Vorige week
dinsdag was het buitenlesdag. Daarom hebben we
dinsdag en woensdag de woordenschat les buiten
gedaan. De kinderen vonden het erg leuk en het is
zeker voor herhaling vatbaar.

Verjaardagen
maandag 5 oktober
zaterdag 10 oktober
maandag 12 oktober
maandag 12 oktober
maandag 12 oktober
maandag 19 oktober
dinsdag 20 oktober

Kyen Visser
Eevi Keuter
Stijn Boekholt
Dylan Dillerop
Jayden Dillerop
Fleur Nederhoed
Britt van der Veen

groep 5
groep 6
groep 2
groep 7
groep 7
groep 2
groep 7

