
 

 

 

Amsterdam, 18 november 2022 

 

Betreft: schooljaar 2023-2023, ouderbrief 2 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Geen nieuws, goed nieuws en dat was gelukkig ook het geval op de Fiep de afgelopen tien weken.  

We maken ons nu op voor de drukke Sinterklaas- en kersttijd en we praten u graag bij over wat er 

verder allemaal speelt op school. 

 

Personele bezetting 

Allereerst: we zijn heel blij met de benoeming van Brechtje van Gessel. Zij komt de leerkrachten van 

de groepen 3 en 4 ondersteunen als onderwijsassistent. 

Gelukkig hebben alle groepen op dit moment een gekwalificeerde, fijne leerkracht, maar bij uitval is 

het in Amsterdam vrijwel onmogelijk om vervanging te vinden. We proberen altijd eerst of een 

collega een groep kan overnemen, maar tot onze spijt hebben we u de afgelopen weken toch een 

aantal keer moeten vragen uw kind thuis te houden. Dank voor uw geduld en begrip - we zijn er ons 

zeer van bewust dat het lastig is om ineens opvang te moeten regelen voor uw kind. 

 

Ouderavond Social Media 

Twee weken geleden organiseerde de Pedagogische Alliantie Westlandgracht een zeer goed 

bezochte online ouderavond over social media. Helaas is in de Fiepflits de link naar de digitale 

handout weggevallen: https://p-a-w.nl/wp-content/uploads/2022/11/handout-social-media-

2022.pdf  

 

Fusie schoolbesturen 

Onze school maakt deel uit van een kleine groep scholen onder bestuur van KBA Nw West. Met het 

sluiten van de Ark (vorig schooljaar) en de Springplank (eind dit schooljaar), is het bestuur op zoek 

gegaan naar een fusiepartner. Die is gevonden in ASKO, een grotere organisatie met 33 scholen in en 

rond en Amsterdam: ASKO (askoscholen.nl). Op 3 oktober hebben de bestuurders een 

https://p-a-w.nl/wp-content/uploads/2022/11/handout-social-media-2022.pdf
https://p-a-w.nl/wp-content/uploads/2022/11/handout-social-media-2022.pdf
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intentieverklaring getekend voor een onderzoek naar een bestuursoverdracht van KBA Nieuw West 

naar ASKO.  

Als alles positief verloopt en de GMR’en en Raden van Toezicht instemmen, wordt de overdracht 

uiterlijk 2024 geëffectueerd. We hebben er alle vertrouwen in dat onze unieke Fiep-identiteit als 

toekomstige ASKO-school niet alleen kunnen behouden, maar zelfs versterken. 

 

Schoolgids 

De MR heeft ingestemd met de schoolgids 2022-2023. U kunt de gids vinden op onze website: 

Schoolgids (BS Fiep Westendorp) 

 

Studiedag en leerKRACHT 

De studiedag van 17 november was voor ons de aftrap van onze nieuwe werkwijze volgens de 

LeerKRACHT-methodiek. We hebben gezamenlijke ambities opgesteld, geoefend met de werkwijze, 

en de thema’s voor dit jaar vastgesteld. 

De vier leerteams starten allen met het thema leesmotivatie. We hebben daarover informatie 

verzameld en die met elkaar besproken. Een belangrijk onderdeel van LeerKRACHT is de stem van de 

leerling. We hebben daarom voorafgaand aan de studiedag een leerlingarena gehouden. Vijf 

kinderen gingen met een leerkracht in gesprek over wat wij in de klas kunnen doen om hun zin in 

lezen te vergroten.  

Het team heeft hier goed naar geluisterd en gaat hun tips nu in de praktijk brengen. Later in het jaar 

gaan we aan de slag met de thema’s eigenaarschap en begrijpend lezen/woordenschat. We zijn trots 

dat we samen blijven werken aan onderwijsontwikkeling, ook in deze complexe tijd waarin het 

lerarentekort onze grootste uitdaging is. 

 

 

Fieploop 9 t/m 11 mei 2023 

Het duurt nog even, maar de data van de Fieploop zijn bekend! We gaan samen wandelen van 

dinsdag 9 mei t/m donderdag 11 mei 2023. Let op: de Fieploop staat niet in de jaarkalender die u 

begin dit jaar hebt ontvangen; we raden u aan deze er zelf even in te schrijven. 

mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2157/File/220930_Schoolgids_22-23.pdf


Ouderinitiatief 

Een groep betrokken ouders heeft de afgelopen weken veel tijd gestoken in het ouderinitiatief. We 

willen graag de goed gemengde school blijven die we nu zijn en bovendien een school zijn voor álle 

kinderen in deze buurt.  

De presentatie tijdens de informatieochtenden is vernieuwd en er zijn frisse flyers gemaakt om deze 

ochtenden te promoten. De speelochtenden voor peuters die rondom de school wonen zijn weer 

gestart en ook daarvoor is promotiemateriaal gemaakt. Tot slot zijn er vlaggetjes voor alle kinderen 

die morgen bij de intocht van de Sint op het Hoofddorpplein zijn. 

 

Te weinig ouders betalen ouderbijdrage 

Dit schooljaar staat weer bol van feesten, excursies en schoolreisjes. Elke dag weer staan de 

vrijwilligers en de sport- en spelbegeleiders klaar om uw kind een fijne overblijf te bezorgen. 

Helaas hebben nog maar weinig families de ouderbijdrage, die dit alles mogelijk maakt, betaald. Deze 

bijdrage is vrijwillig, maar zonder uw hulp kunnen we de overblijf en alle leuke extra's moeilijker of 

helemaal niet meer organiseren. 

 

 
Als u een stadspas heeft, betaalt de gemeente de 
ouderbijdrage namens u. U hoeft daarvoor alleen even uw 
stadspas te laten scannen bij Brenda.  
 
Mocht u moeite hebben om de bijdrage in een keer over te 
maken, of om het hele bedrag te betalen, dan kunt u ook in 
termijnen betalen, of wat minder overmaken. Brenda kan dit 
discreet met u regelen! 
 

Schooltandarts 

Vanaf 21 november komt de schooltandarts weer naar de Fiep. Alle kinderen die staan ingeschreven, 

worden in de komende weken (gratis) door de tandarts gecontroleerd. Kinderen die zijn 

gecontroleerd krijgen een tandartskaart mee waarop staat of verdere behandeling nodig is. Als uw 

kind gaatjes heeft, zal de tandarts contact met u opnemen. 

Kinderen die niet zijn ingeschreven worden niet gecontroleerd. Zij krijgen wel een kaart mee 

waarmee u uw kind kunt inschrijven. Mocht u vragen hebben dan kunt u Karen Willemse (tandarts) 

of Inge Bok (assistente) mailen op kwillemse@jtv-amsterdam.nl of bellen op 020-6166332. 

 

Veilig fietsen naar de Fiep 

Komt uw kind op de fiets naar school? De donkere maanden komen eraan en veiligheid gaat voor 

alles. U kunt bij Brenda - zolang de voorraad strekt - een reflecterend hesje en een fietshelm krijgen 

voor uw kind.  

mailto:kwillemse@jtv-amsterdam.nl


Voor alle kinderen die nog een hesje thuis hebben en nog niet dragen:  haal hem weer uit de kast en 

draag hem als je op de fiets stapt naar school. Heb je er een thuis, maar ga je hem niet meer dragen: 

lever hem dan in bij Mary of Brenda. Zij geven het hesje dan aan een ander kind.   

 

Financiële hulp bij betalen contributie sportclub, zwemles of culturele activiteiten 

Veel ouders moeten bezuinigen en keuzes maken om rond te komen. Helaas is de contributie voor 

sport- en cultuuractiviteiten een van de eerste uitgavenposten waar gezinnen in snijden.  

Maar juist wanneer het even minder gaat, zijn kinderen gebaat bij afleiding en sociale activiteiten. 

Om te voorkomen dat ouders hun kinderen onnodig van sport-, zwem- en cultuurlessen afhalen, is er 

voor veel gezinnen financiële hulp van het Jeugdfonds Sport Amsterdam en het 

Jongerencultuurfonds mogelijk. 

Aanvragen kunnen ook worden gedaan door ouders zonder stadspas, mensen in de schuldsanering, 

ondernemers met een slecht jaar als zzp-er of winkelier, vluchtelingen en veel meer. Kijk hier of u in 

aanmerking komt: Pak je kans (Gemeente Amsterdam). 

 

Corona 4 scenario’s 

Tot slot een vooruitblik op iets dat hopelijk niet gaat gebeuren: een nieuwe corona- of griepgolf. De 

coronapandemie bevindt zich in een fase van betrekkelijke rust en de scholen zijn dankzij vaccinaties 

en een relatief milde ziektevariant weer open. Op de Fiep ligt de focus nog steeds op het wegwerken 

van ontstane leer- en ontwikkelingsvertragingen en het voorkomen van nieuwe achterstanden.  

We weten niet hoe het virus zich gaat ontwikkelen, maar voorspelbaarheid van mogelijke nieuwe 

coronamaatregelen is noodzakelijk om kwalitatief goed onderwijs te kunnen verzorgen. Het vorige 

kabinet heeft meermaals besloten tot een sluiting van kinderopvang en onderwijs. Een belangrijke 

verandering in uitgangspunt van dit kabinet is dat zij sluiting te allen tijde willen voorkomen; deze 

maatregel maakt dan ook geen onderdeel uit van de voorgestelde plannen. In het meest negatieve 

scenario is er enkel sprake van dat niet alle leerlingen en studenten alle dagen tegelijk naar school 

gaan, maar ook dit scenario wordt gelukkig zo lang mogelijk vermeden. 

 

Hulp gevraagd voor de kerstviering  

De Sint is pas net in het land, maar we bereiden ons ook al voor op kerst. Op maandag 5 december 

vanaf 15.00 uur gaan we de gangen van de Fiep weer in kerstsfeer brengen en daar kunnen we uw 

hulp zeker bij gebruiken.  

Het zou fijn zijn als er uit elke groep twee ouders kunnen helpen. Denk daarbij aan lichtslangen en 

kerstballen ophangen, de kerststal neerzetten, kerstbomen optuigen en nog veel meer. Opgeven kan 

bij Brenda.  

 

Tijdens het kerstdiner op 22 december willen we weer een gezamenlijk oudersamenzijn organiseren.  

We zijn op zoek naar enkele ouders die willen helpen bij het bedenken en uitwerken van een plan 

voor deze avond. U kunt daarvoor contact opnemen met Brenda. Het wordt vast heel sfeervol en 

gezellig!  

https://formulieren.amsterdam.nl/TriplEforms/DirectRegelen/formulier/nl-NL/evAmsterdam/HulpBijLaagInkomen.aspx/Inleiding


 

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

 

Met vriendelijke groet,  

Team Fiep Westendorpschool 


