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Nieuws uit het team
Op weg naar Pasen
Deze weken bereiden we met de leerlingen ons voor op het feest
van Pasen. Voor veel mensen is Pasen het belangrijkste
christelijke feest. Voor anderen het begin van nieuw leven, de
natuur die ontwaakt. Het is goed om erbij stil te staan, wat dit
voor jou inhoudt, welke betekenis je eraan geeft.
Even stil zijn en je bewust zijn van de stilte, kan een bijzondere
ervaring zijn. De stilte op je laten inwerken. Wie weet wat het met
je doet!

Paasviering
Op donderdag 1 april heeft elke groep de paasviering in de eigen klas. Alle kinderen en leerkrachten werken
mee aan deze viering door middel van een aan elkaar gemonteerde film. Deze viering zal gehouden worden
aan het eind van de morgen. Na de viering gaan de leerlingen genieten van een paaslunch in eigen klas. De
activiteitencommissie betaalt deze lunch. Om 13.30 uur is deze maaltijd afgelopen. De kinderen zijn dan vrij.
We vragen alle kinderen om een eigen bord, beker en eventueel bestek mee te nemen voorzien van naam,
in een plastic tas. De voorbereidingen zijn al in volle gang en we gaan er een hele mooie paasviering van
maken. Groeten, de paascommissie (juf Denice, juf Dorinda, meester Mike)

Hoe het gaat op school
Vorige week heeft het bestuur alle geledingen en u, ouders, op de hoogte gebracht dat in de vacature voor
directeur is voorzien met de benoeming van Petricia Hepping. In deze uitgave van De Opsteker, stelt zij zich
aan u voor. En na 6 april zult u vast en zeker meer van haar te zien en te horen krijgen. De leerlingen
hebben juf Petricia afgelopen maandag al op school ontmoet.
Het bovenstaande houdt in, dat meester Piet van Kesteren, na 1 april nog wel af en toe op school zal zijn om
zijn werkzaamheden over te dragen aan juf Petricia, maar dat zijn taak er dan op zit.

Helaas hebben we deze week de leerlingen van groep 5/6 één dag geen les kunnen geven. Hun leerkracht
juf Reina was ziek.
Op maandag heeft juf Marjan extra gewerkt, maar voor dinsdag konden we
geen invaller vinden. De invallerspool van Fiers is leeg.
De leerlingen van groep 7/8 hebben zich de afgelopen week gestort op de
verkiezingen. Als school hebben we twee (proef) abonnementen op landelijke
dagbladen genomen, zodat zij de echte politiek konden volgen. Als opdracht
kregen zij mee om eigen politieke partijen met speerpunten te bedenken.

Wellicht heeft u via facebook e.e.a. kunnen volgen. Deze lessen zijn een
mooi voorbeeld van burgerschapsvorming.
Gefeliciteerd
Dahlicia Moes kon geruime tijd vanwege lichamelijke problemen niet naar school komen. Gelukkig is zij nu
weer zo ver dat zij stapsgewijs naar school komt. Haar eerste hernieuwde kennismaking is goed bevallen.
Dahlicia werd enthousiast begroet door haar medeleerlingen. Verder feliciteren we Dahlicia en haar ouders
met hun gezinsuitbreiding, een meisje.

Corona - Geldende maatregelen
De maatregelen waar u voor de voorjaarsvakantie over bent geïnformeerd,
zijn nog altijd onverminderd van kracht, waar het de school betreft.
Wij zijn dankbaar voor de openheid en medewerking die wij vanuit u als
ouders/verzorgers ervaren wanneer het gaat om het informeren over evt.
gezondheidsklachten en het afstemmen of een kind wel of niet naar school
kan.
Gezamenlijk proberen we alles te doen om te voorkomen dat hele groepen
(of de hele school), inclusief leerkrachten preventief in quarantaine
moeten.
We bemerken wel dat sommige leerlingen nog steeds te vroeg ’s morgens
op school komen. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) op z’n vroegst vijf
voor half negen op het schoolplein is (zijn)?
We mogen weer gebruik maken van de sporthal. Dat betekent dat onze
gymlessen in de sporthal hervat zijn.
Wanneer de maatregelen aangepast worden waar het de school betreft,
zullen wij u hierover uiteraard informeren. Zijn er in de tussentijd vragen,
laat u dit dan a.u.b. weten.

Wijzigingen m.b.t. studiedagen schoolteam
De geplande Fiers Verenigingsdag, dinsdag 6 april, gaat niet door. Deze dag hebben onze leerlingen een
gewone schooldag.

Wie is juf Petricia?
Even voorstellen
Mijn naam is Petricia Hepping. Ik woon in Beilen met mijn vriend Maurits van der Hoest en
onze 6 maanden oude dochter Evi.
Op dit moment ben ik al werkzaam binnen de vereniging Fiers, maar dan als intern
begeleider op de CBS Dr. Picardt en de CBS Mijndert van der Thijnen, twee scholen in
Coevorden. Ik zal daar afscheid nemen en zo snel mogelijk starten als directrice bij jullie
op school. Ik ga mijn huidige werk ontzettend missen, maar ik heb onwijs veel zin om bij
jullie op school te gaan beginnen.
Ik ben begonnen op de PABO, daarna heb ik de opleiding Master SEN afgerond. Hiermee
ben ik intern begeleider geworden. Dit heb ik 7 jaar met enorm veel gedrevenheid, maar

vooral plezier gedaan. Afgelopen jaar ben ik afgestuurd als schoolleider. De ambitie om samen goed
onderwijs te geven aan uw kind is wat mij drijft. Ik wil dat ieder kind zich op zijn/haar manier kan ontwikkelen
en vooral gelukkig is. Daar wil ik samen met u als ouder, jij als leerling en wij als team mijn uiterste best voor
doen.
Ik ben positief, enthousiast en zal mij altijd voor 100% inzetten om tot ontwikkeling te komen, van elkaar te
leren en samen plezier te maken op school.
In mijn vorige werk heb ik ervaring opgedaan in het opzetten van een professionele leergemeenschap, het
werken met werkgroepen en PBS. De komende tijd wil ik jullie leren kennen en zal ik mij storten op wat al
goed gaat en de ontwikkelingen die al zijn ingezet.
Ik kijk er naar uit om er met elkaar iets van te maken!
Petricia Hepping.

Trefwoord (levensbeschouwing)
Voor de levensbeschouwelijke vorming gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken
we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen,
gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht.
Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel
aan de orde. In de nieuwsbrief vermelden we telkens wat het thema van Trefwoord in de betreffende weken
is.
Voor week 11 en 12 wordt het thema: Kiezen
De kernwoorden zijn dan: Keuzes maken, beslissingen nemen, knopen doorhakken;
oordelen en veroordelen; besluiteloosheid, nonchalance of betrokkenheid.
Bijpassende verhalen uit de Bijbel zijn: Kiezen wat je zult doen (Matteüs 7, 13-20); Het
grote feest (Matteüs 22); Tien bruidsmeisjes; Twee groepen (Matteüs 25); Palmzondag
(Matteüs 21).

Ouderbijdrage
Op onze vorige oproep heeft een groot aantal ouders positief gereageerd en de ouderbijdrage overgemaakt.
Er is nog een kleine groep, die dit nog niet heeft gedaan. Daarom herinneren we hen via dit berichtje aan ons
verzoek om de ouderbijdrage over te maken. Door de ouderbijdragen kunnen we allerlei activiteiten en
vieringen in de school voor de leerlingen bekostigen.
Mocht u hierover een gesprek willen hebben met meester Piet, dan is dat natuurlijk altijd mogelijk. Aarzel
niet, maar neem contact op! (piet.vankesteren@fiers.nu // 06-20158591)

Bericht ontvangen van het team Kliederkerk (Geref. kerk Schoonoord)
Dag kinderen!
Weten jullie nog dat we vorig jaar een Kliederkerk viering in de Gereformeerde kerk hadden?!
Toen konden we gezellig naar een verhaal luisteren en leuk knutselen in de kerk. Dit jaar kan dit niet op
dezelfde manier. MAAR: we hebben wat anders voor dit jaar: Kliederkerk thuis!
Pasen komt eraan en nu gaan we Palmzondag vieren samen met de kliederkerk! Ouders, broers en zussen,
zelfs kleine broertjes en zusjes kunnen mee het Bijbelverhaal ontdekken.
Wij delen op school, per gezin, een pakket uit. In het pakket zit een beschrijving, allerlei activiteiten en een
doeboek.
Op zondag 28 maart om 11.30 is er een uitzending op NPO 2 (bij de EO). Dit is een speciale Kliederkerk
viering.
Zo kunnen jullie samen aan de slag naast de uitzending op tv.
We hopen dat jullie er allemaal veel plezier aan zullen beleven!!
Groetjes,
Team Kliederkerk
Gereformeerde Kerk Schoonoord

We mogen weer gebruik maken van de gymzaal!
Dat betekent dat we met alle groepen weer kunnen gymmen!
Onze gymleerkacht Daniël mag ook weer gymlessen komen
geven op donderdag.
In de periode van het thuiswerken heeft hij hele mooie
challanges gemaakt en deze opgestuurd naar alle kinderen
om ze in beweging te houden.

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
Wij zijn nog steeds aan het werk met het thema voedsel. De winkel is een groot succes! We hebben vorige
week met groep 2 een stuk fruit gevouwen en maken deze week met de hele groep een boerderij met een
akker, groente en fruit. Volgende week werken we nog aan dit thema.
Vrijdag 26 maart komt juf Karen bij ons in de klas afscheid nemen. Door corona is dit voor de kerstvakantie
niet gelukt. Fijn dat het nu alsnog kan.

Groep 3 en 4
Afgelopen week hebben de kinderen in groep 4 geoefend met klokkijken. We hebben het gehad voor over
kwart voor en kwart over. Dit zouden de kinderen nu moeten kunnen. De aankomende tijd gaan we oefenen
met 5 voor en 5 over. Ook zijn we bezig geweest met de tafels van 3 en 4. Deze zijn nog best lastig. Willen
jullie deze thuis nog even met de kinderen oefenen? Ook mogen de kinderen iets meenemen van thuis dat
op onze “tafel” tafel kan. Met spelling zijn we bezig geweest met langermaakwoorden en met
verkleinwoorden. Dit gaat al heel goed! Met taal hebben de kinderen geleerd hoe ze een stripverhaal kunnen
schrijven en tekenen. Dit vonden ze erg leuk. Tijdens de muziekles hebben de kinderen een liedjes geleerd
over eieren met verschillende kleuren, ze vonden het erg leuk! In groep 3 zijn we bezig met het afronden van
kern 8. We hebben veel nieuwe woorden leren lezen en spellen. Ook hebben we geleerd om hele en halve
uren te herkennen op een analoge klok. Een aantal kinderen kwamen al trots op school met een horloge
zodat ze zelf kunnen kijken hoe laat het is.
Groep 5 en 6
In de vorige opsteker werd gesproken over “de pluim van de dag”. Elke dag krijgen twee kinderen een pluim
omdat ze zo goed hun best hebben gedaan. Wat heel mooi is, is dat de meeste kinderen al een pluim
hebben gehad. Dat is best iets om trots op te zijn. We blijven de komende tijd aandacht besteden aan de
klassenregels en hoe we omgaan met elkaar
De komende tijd zullen er ook toetsen zijn van tijdzaken en natuurzaken. Op dinsdag 23 maart is de toets
van tijdzaken en de kinderen hebben de samenvatting en hun werkboekje al mee naar huis genomen. In
week 12 krijgen de kinderen de samenvatting en werkboekje van natuurzaken mee. De toets van
natuurzaken is op donderdag 8 april.
Misschien heeft u uw kind er al over horen vertellen, maar we hebben twee stagiaires in de klas. Op
maandag en dinsdag is dat juf Emma. Zij is student onderwijsassistente. Op vrijdag komt juf Mirjam. Zij is
student aan de Pabo. Beide juffen zullen af en toe ook gaan lesgeven.

Ook blijven we flink te tafels oefenen. Bijna iedereen heeft de tafel van 3 al opgezegd en daarvoor een
sticker geplakt. Tot Pasen oefenen we de tafels van 4 en 5.
Nu het weer mooier weer wordt, hebben we de
sneeuwpoppen die van de berg af skiën van
het raam afgehaald in de klas. We hebben de
klas in 4 groepen verdeeld en elk groepje
kreeg een raam ter beschikking om iets leuks
op te schilderen en/of te plakken in de thema
lente. De ramen zijn erg mooi geworden en we
hebben meteen weer geoefend met
samenwerken.

Groep 7 en 8
Verkiezingen
Is uw zoon/dochter al thuisgekomen met een voorstel over patat of pizza eten? En kwamen ze toen met het
argument over democratie? Excuses daarvoor! Op dit moment zitten we met groep 7/8 helemaal in de
politiek. Met de hele klas zijn we 3 verschillende partijen gestart, we hebben onze eigen standpunten
bedacht en gaan deze aankomende donderdag verdedigen in een debat. Op wie zou jij stemmen?

Verjaardagen
woensdag 24 maart
dinsdag 30 maart

Tim Berkepies
Owen Schuiling

groep 7
groep 3

.

