
 

 

 

  

30 augustus 2019 

We zijn weer begonnen! 

Na een lange en fijne zomervakantie zijn we 

deze week weer begonnen op school.  

De juffen en meesters kijken uit naar een 

gezellig, leerzaam én vreedzaam schooljaar 

met alle lieve kinderen van de Fiep! 

Gebruik beeldmateriaal 

Vorig jaar heeft u een toestemmingsformulier 

ingevuld over het gebruik van  beeldmateriaal 

van uw kind(eren). Mocht u hier dit jaar 

wijzigingen in willen aanbrengen dan kunt u dit 

doen bij de administratie. Er is op maandag en 

donderdag iemand aanwezig van 8.00-14.00, 

op dinsdag van 9.00-14.00, op woensdag van 

8.00-12.00 en op vrijdag van 11.00-14.00. 

Even voorstellen: Alessa Doppenberg 

Mijn naam is Alessa Doppenberg. Ik geef op 

donderdag en vrijdag les in groep 1/2b en op 

dinsdag in groep 3b. Ik ben al 20 jaar 

werkzaam in het basisonderwijs, waarvan de 

laatste 11 jaar in Amsterdam. Hiervoor heb ik 

een aantal jaar in het basisonderwijs in 

Engeland gewerkt, wat ik een hele leuke en 

leerzame ervaring vond. Ik ben mijn carrière 

gestart in het basisonderwijs in Schiedam. Ik 

heb als leerkracht voor verschillende groepen 

gestaan: groep 1/2, groep 3, groep 5, groep 6 

en groep 7. Naast leerkracht op de Fiep, ben 

ik ook moeder van 2 kinderen op deze school: 

Yannick (groep 5a) en Etienne (groep 1/2c). 

In mijn vrije tijd ben ik in mijn tuin te vinden, 

lees ik boeken, wandel ik graag en vind ik het 

leuk om op reis te gaan. 

Ik vind het erg leuk om nu deel uit te maken 

van het team van de Fiep en deze nieuwe 

uitdaging aan te gaan.  

 

Even voorstellen: Indy de Vries 

Ik ben Indy de Vries, meester van groep 7B 

en 100+25/5-74= mijn leeftijd. 

 

Naast dat ik 5 dagen per week meester ben, 

houd ik daarnaast ook nog van een aantal 

andere dingen: 

 lange afstanden wandelen 

 drummen 

 boulderen 

 schrijven (gedichten, verhalen, liedjes) 

 en nog heel veel andere dingen 

Ik heb heel veel zin om er een super leuk en 

leerzaam schooljaar van te maken. Voor mij 

een nieuwe school, dus nieuwe leerlingen, 

ouders en collega's. 

Ik kijk er naar uit om mezelf helemaal thuis te 

voelen bij deze nieuwe Fiep-familie. 

 

 

Groeten, 

Indy de Vries 

 

Wijziging informatieavond  

Er is een wijziging in de tijden van de 

informatieavond van 12 september: 

19.00: plenair deel in de speelzaal 

19.45-20.45: informatie in de groep 

20.45: afsluitende borrel 

 

 



 

 

 

 

Leeshulp gezocht 

Voor kinderen die extra leeskilometers 

moeten maken zijn wij op zoek naar 

iemand die het leuk vindt om samen 

met kinderen te lezen tijdens schooltijd. 

Afhankelijk van de tijd die je hieraan wilt 

besteden en de dag of dagen dat je 

kunt, wordt je aan een of meer 

groepen gekoppeld. Is dit iets voor jou, 

meld je dan bij onze intern begeleiding 

Natasja Meijer: 

nmeijer@bsfiepwestendorp.nl. 

 

De Vreedzame School 

Blok 1: We horen bij elkaar 

We beginnen het schooljaar met het 

blok ‘We horen bij elkaar’. Bij de 

groepen 3 t/m 8 kunnen jullie 

kunstwerken zien die de kinderen 

hebben gemaakt tijdens de 

beeldende vorming-les bij juf Wilma.  

 

Van        -e welkom allemaal! 

 

Social Schools 

De leerkrachten communiceren met de 

ouders via de app Social Schools. Mocht u 

hier vragen over hebben, kunt u terecht bij 

Brenda van Dams. 

 

Schooltuinen 

De groepen 7 zijn woensdag 

weer naar de schooltuinen 

geweest. De kinderen hebben 

courgettes, paprika’s en wortels 

geoogst en een gerechtje van 

courgette bereid. 

 

Gezonde traktatie 

Zoals u misschien weet zijn wij een gezonde 

school. Dit schooljaar gaan wij weer extra 

letten op de traktaties. Voor de leerlingen 

én de leerkrachten graag een gezonde 

traktatie. 
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