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Belangrijke data:
donderdag 21 mei
vrijdag
22 mei
donderdag 28 mei
donderdag 28 mei
zondag
31 mei t/m maandag I juni

Hemelvaartsdag
vrije dag
uitgifte Info nummer 17
oud papier
Pinksteren

groep 1 t/m 7
groep 1 t/m 7
groep 1 t/m 7
groep 1 t/m 7

Nieuws uit het team
Weer naar school
Wat een blije gezichten van kinderen maandagochtend voor het schoolhek!
Iedereen had weer zin om naar school te gaan. En een compliment aan de
ouders die hun kind kwamen brengen: iedereen stond op tijd bij het hek. Ook in
de school verliep alles goed! Iedereen hield zich aan de afspraken en er hebben
zich geen onverwachte zaken voorgedaan. De leerlingen waren blij om hun
klasgenootjes weer te zien. De leerkrachten waren ook blij en verrast om te
merken dat veel leerlingen de afgelopen weken thuis zo hard hebben gewerkt,
dat ze op sommige onderdelen goed vooruit zijn gegaan! Trots op de leerlingen
en natuurlijk ook op de ouders die ze hierbij thuis hebben geholpen. Omdat nog
niet alle ouders voldoende vertrouwen hadden om hun kind naar school te
sturen, zijn nog niet alle leerlingen uit de groepen op school. We hopen dat het
vertrouwen toeneemt en dat we alle leerlingen gauw kunnen begroeten.

Nieuws van het bestuur
Benoeming nieuw algemeen directeur – bestuurder
Het bestuur heeft, na een selectieproces waar naast bestuursleden, ook enkele schooldirecteuren en GMRleden zijn betrokken, een zeer geschikte opvolger gevonden voor Piet van Kesteren die deze zomer met
pensioen gaat.
Met veel genoegen laat het bestuur weten dat in de afweging met andere kandidaten het bestuur unaniem
en met overtuiging Jolien Thiele heeft gekozen als de nieuwe algemeen directeur- bestuurder voor Fiers.
Jolien treedt met ingang van het nieuwe schooljaar in functie. Op dit moment is Jolen schoolleider van de
Mijndert van Thijnen te Coevorden
Hans Hordijk

75 jaar vrijheid
In de maand april was het de bedoeling dat alle
Fiersscholen uitgebreid stil zouden staan bij 75 jaar
leven in vrijheid.
Door velen is er gewerkt om 75 jaar vrijheid niet
ongemerkt voorbij te laten gaan. Helaas konden de
activiteiten geen doorgang vinden. Vrijheid is
kostbaar, fragiel en niet vanzelfsprekend. Juist in
deze tijd maken we aan den lijve mee hoe het is niet
vrij te kunnen gaan en staan waar en wanneer we
willen.
Nu de scholen weer open gaan zijn op alle
Fiersscholen in de meivakantie knikkerpotjes
geplaatst met een verwijzing naar 75 jaar vrijheid. Alle
kinderen krijgen daarom deze week een zak knikkers
om het oude knikkerspel weer opnieuw te leren
spelen, in vrijheid.
Knikkeren is één van de oudste spelen die er
bestaan. Er bestaan dan ook honderden soorten
spelletjes met knikkers. Elke streek, misschien wel elk
dorp en elke school heeft eigen spelregels en
varianten.
Het klassieke knikkeren gebeurt meestal met een kuiltje, ook wel "knikkeren in het
potje", genoemd.
De peuters van Peuterstap hebben een bellenblaas ontvangen. Ook bellenblazen
worden al eeuwenlang door kinderen maar ook door volwassenen gebruikt en
spreken vaak tot de verbeelding vooral wanneer het prachtige of grote bellen
worden. Wij wensen iedereen veel plezier met hun bellenblaas of knikkers toe.

Nieuws uit de groepen
Maandagmorgen 11 mei lag de rode loper klaar,
we zijn blij dat we weer naar school mogen!

Alle kinderen hebben van Fiers een zakje knikkers
gekregen, de knikkers worden al enthousiast
gebruikt.

Donderdag 23 april hebben we de kinderen getrakteerd op een oranje tompouce. De kinderen
hebben de afgelopen weken thuis hard gewerkt en mogen na morgen genieten van een
welverdiende vakantie. We zijn trots op kinderen en ouders en wensen jullie allemaal een fijne
vakantie, blijf gezond!

