23 september 2022

FIEPFLITS
Op de agenda:
maandag 26 en dinsdag 27 september:
Schoolfotograaf
woensdag 28 september 9.00-10.30:
Informatieochtend nieuwe ouders
maandag 3 oktober:
Studiedag (kinderen vrij)
woensdag 5 oktober:
Dag van de Leraar
woensdag 5 oktober:
Start Kinderboekenweek

Kinderrestaurant
De Fiep heeft een kinderrestaurant waar
de kinderen een per week een hapje
krijgen. Voor de dinsdag en vrijdag
zoeken we een vrijwilliger om te helpen
in de keuken. Heb je interesse of wil je
meer weten? Neem dan contact op met
Brenda.

Wat een schildertalent in groep 1/2D!

Lezen & Spelen
De kinderen van groep 3 hebben de kern start van Veilig
Leren Lezen afgerond en zijn begonnen met kern 1. Dat is
hard werken, gelukkig is er 's middags vaak tijd om lekker
te spelen.

Wie loopt daar?
Ik ben Tine Hentzen en geef elke woensdag les aan groepjes kinderen die
behoefte hebben aan meer uitdaging. Dit doe ik ook op de Springplank en
de Barbaraschool en voorheen ook op de Ark.
Van oudsher ben ik leerkracht basisonderwijs en orthopedagoog. Eerst
werkte ik vooral met peuters en kleuters, daarna meer in de midden- en
bovenbouw. Sinds 2013 verdiep ik me - dankzij mijn eigen kinderen - in
(hoog)begaafdheid. Ik geef verrijkings- en verdiepingslessen met veel
variatie: van rekenen/wiskunde tot filosofie, van praktisch denken tot sterk
analytisch denken van logica, van wetenschap en techniek tot talige
verrijking. Dit mag ik nu ook komen doen op jullie school.
In mijn vrije tijd vind je me vaak terug in de Middelpolder (Amstelveen) of op
de bank met een paar kranten, boeken, films, denksportboekjes of aan de
grote tafel met enkele bordspellen (en man en kinderen). Ik hoop de school
goed te verrijken!

Mediatoren
2022-2023
Vreedzame school
De afgelopen weken hebben tien leerlingen van de Fiep de
mediatorentraining gevolgd. Er is aan de hand van
herkenbare ‘conflict’situaties geoefend met het helpen
oplossen van conflicten volgens de volgorde in het
stappenplan. We leerden wat ‘actief’ luisteren is, naar
gevoelens te vragen, open vragen te stellen en onpartijdig
te blijven. Na afloop van de derde les hebben de
mediatoren een welverdiend diploma gekregen. Alle
mediatoren hebben een vaste dag in de week waarop zij
kinderen kunnen helpen.
Komende vrijdag verzorgen zij een rondleiding voor alle
kinderen van groep 3 tot en met 8 die kortgeleden nieuw bij
ons op school zijn gekomen.
Wij wensen de mediatoren veel succes
en zijn trots op hen!

