
 

 

 

  

13 september 2019 

Ouderhulp gezocht 

- Luizencontrole: Ook dit schooljaar gaan we 

de kinderen na elke vakantie controleren op 

hoofdluis. Er hangen lijsten bij de groepen 

waar u zich kunt inschrijven om de 

luizencontroles te doen bij de klas van uw 

kind. Er zijn dit jaar geen vaste dagen meer 

voor de controles, wel vaste weken. We 

hebben in ieder geval twee ouders die op 

dezelfde dag kunnen nodig.  

Er zijn wel al luizen gevonden afgelopen week, 

dus blijf alert. 

- Werkgroepen: U kunt zich bij de balie weer 

opgeven voor verschillende werkgroepen. 

Denk aan: kinderboekenweek, Sinterklaas, 

Pasen, kerst, Fieploop, zomerfeest etc.  

Schoolfoto’s 

Voor de zomervakantie zijn de inlogkaarten 

van Schoolfoto.nl uitgedeeld. Goed nieuws! 

De kortingscode TMMBYASQ van 20% is 

verlengd. Deze loopt t/m 27 september 2019.  

Daarbij hebben zij nu nog een extra leuke 

kortingsacties lopen: Met de code 

VOORJAAR19 krijg je 20% korting op een 

fotovergroting en met de code CANVAS19 

ontvang je 20% korting op een canvasdoek.  

 

De Vreedzame School: de dierentuin 

De groepen 6 hebben deze week een 

expositie gehouden van de dierentuinen 

die ze samen hebben gemaakt. Ze 

moesten goed naar elkaar luisteren, er 

was geen goed of fout, ze gaven elkaar 

opstekers en spraken aardig tegen elkaar. 

Wat een mooi resultaat, goed gedaan! 

 

Taalles voor vrouwen op school! 

Heb je moeite om Nederlands te spreken? 

Neem je vaak iemand mee die voor je kan 

tolken als je een gesprek hebt op school of 

bij de huisarts? Heb je niet of beperkt les 

gehad omdat je druk bent met je kinderen 

of omdat je deze stap nog niet durft te 

zetten?! Dan is nu je kans om in een kleine 

setting van start te gaan.  

In september gaat het Amsterdams 

Buurvrouwen Contact lesgeven aan een 

groepje vrouwen op school. Dit zal wekelijks 

een half jaar zijn op een ochtend in de 

week. We oefenen samen gesprekken die je 

veel nodig hebt. Doe je mee? 

Je kunt je aanmelden bij Haidy via de 

mail hdridder@bsfiepwestendorp.nl of je 

persoonsgegevens invullen op het 

aanmeldformulier op de balie bij de ingang. 

Misschien kan iemand je helpen bij het 

invullen als dit lastig is en anders is alleen 

naam en telefoonnummer ook voldoende. 

Haidy neemt dan contact met je op voor 

een kennismakingsgesprek. 
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Gezonde traktaties 

Op de Fiep gaan we dit jaar voor gezonde 

traktaties. Mocht u geen inspiratie hebben, 

hebben wij wat ideeën voor u: 

 

 

Jantje Beton 

De kinderen hebben woensdag allemaal 

een boekje meegekregen van Jantje 

Beton. Jantje Beton zet zich samen met 

kinderen in voor meer en uitdagender 

speelruimte en meer speeltijd. Ze willen 

bereiken dat álle kinderen dagelijks kunnen 

spelen en bewegen. De helft van de 

opbrengt van de loten gaat naar Jantje 

Beton, de andere helft magen we zelf 

besteden. Vorig jaar heeft de 

leerlingenraad  er voor gezorgd dat het 

opgehaalde geld goed is besteed. Zij 

zochten nieuw speelgoed uit voor alle 

klassen.  

HELPT U MEE OM ZO VEEL MOGELIJK 

LOOTJES TE VERKOPEN? 

Startgesprekken 

Vergeet u zich niet in te schrijven 

(via Social Schools) voor de 

verplichte startgesprekken? De 

gesprekken worden tot 1 oktober 

gevoerd. 

Ouderinformatieavond 12 september 

De ouderinformatieavond was gisteren erg 

geslaagd! Een gezellige binnenkomer, het 

plenaire deel van Jan en daarna de klassen 

in. Vorig jaar werd er onderscheid gemaakt 

tussen de kleuters en de groepen 3 t/m 8, dit 

jaar konden jullie allemaal op hetzelfde 

moment het lokaal van uw kind bezoeken 

om informatie te krijgen van de leerkracht. 

De kleuterleerkrachten deden dit onderdeel 

samen in de speelzaal. Dit ging hartstikke 

goed en de ouders waren enthousiast!  

We hopen dat jullie de nieuwe opzet net zo 

fijn vinden als wij. 

 


