
 

 

 

Amsterdam, 26 augustus 2022 

 

Betreft: schooljaar 2023-2023, ouderbrief 1 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

We hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad. We kijken er naar uit alle kinderen weer gezond en 

wel op de Fiep te mogen ontvangen.  

 

Personele bezetting 

Het merendeel van het team kijkt terug op een fijne vakantie. Voor Cathy was het een 

onvoorstelbare verdrietige vakantie. In de eerste week van de vakantie overleed de man van Cathy 

als gevolg van een herseninfarct. We wensen Cathy veel sterkte en troost in deze moeilijke periode.  

We zijn blij dat we kunnen starten met een volledige bezetting zodat wij alle kinderen een 5-daagse 

schoolweek kunnen bieden. Dit lukt alleen als wij op een aantal dagen leraren in opleiding, ervaren 

klassenassistenten en leraar ondersteuners voor de groep zetten. Ook huren wij externe partijen in 

zoals Cultura en Studytree om de groepen te bezetten. Deze mensen worden allemaal begeleid door 

ervaren leerkrachten. 

We verwelkomen Ouiam, Merel, Marieke en Lydia en wensen deze nieuwe collega’s een fijne tijd op 

de Fiep. Charlotte neemt per 1 oktober afscheid van de Fiep, omdat zij verhuist naar Wageningen. 

We blijven zoeken naar ervaren en/of afgestudeerde leerkrachten. Onderstaande link mag u delen.  

https://bsfiepwestendorp.nl/vacatures/    

 

Ouders en de school 

Volgende week mogen ouders bij het wegbrengen even de klas komen bekijken. De week erna kunt u 

alleen de school in als u iets wilt doorgeven, bekijken etc. en/ of op uitnodiging. Het spreekuur van 

https://bsfiepwestendorp.nl/vacatures/


de directeur vindt plaats in de BOR op woensdag van 8.30 tot 9.30. U kunt zich hiervoor aanmelden 

via de administratie   

 

Halen en brengen  

We maken vanaf as maandag gebruik van onderstaande in- en uitgangen: 

• Alle kleutergroepen gaan via de speelplaats naar binnen en buiten. Groep 1/2a, 1/2b, 1/2c en 

1/2d via de klassendeur en groep 1/2e via de hoofdingang aan de speelplaatszijde. De 

leerkracht van groep 1/2e vangt de kleuters op de speelplaats op. 

• Groepen 3, 4, 5 en 6  gaan via de deur aan de noordzijde (voetbalveld) naar binnen en 

buiten. 

• Groepen 7 en 8 gaan tussen 8.20 en 8.30  en na schooltijd via de hoofdingang aan de 

speelplaatszijde naar binnen en naar buiten. 

De ingang Overschiestraat wordt om 8.30 en 14.45 uur/ 12.30 uur niet meer gebruikt. 

 

Jaarvergadering OR en informatieavond 

De jaarvergadering is op donderdag 15 september. Van 18.30 tot 19.00 uur ontvangt u informatie 

over de groep van uw kind. Daarna geeft Jan informatie over schoolbrede aangelegenheden. Tegen 

die tijd ontvangt u een uitnodigingsbrief.  

 

Gezonde voeding 

De Fiep besteedt aandacht aan gezonde voeding. Hieronder verstaan we  een gezond 

broodtrommeltje, fruit en groenten. Dit geldt zowel tijdens de lessen als bij de naschoolse 

activiteiten.  Als kinderen naar een naschoolse activiteit gaan is het de bedoeling dat de kinderen op 

school blijven.  

 

We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Bij vragen kunt u reageren op dit bericht. We 

hebben erg veel zin om er weer een bijzonder, leerzaam en plezierig jaar van te maken.  

 

Met vriendelijke groet,  

Team Fiep Westendorpschool 


