7 oktober 2022

FIEPFLITS
Op de agenda:
zaterdag 15 oktober t/m zondag 23 oktober:
Herfstvakantie
maandag 24 oktober:
Start naschoolse taalgroep ABC voor leerlingen in de bovenbouw die
hiervoor zijn aangemeld.
woensdag 26 oktober:
Informatieavond groep 8 'Naar de middelbare school'
Vrijdag 28 oktober:
8.30-9.00 Inloop en informatieochtend voor ouders met een kind dat
deelneemt aan (Flex)Doelab
zondag 30 oktober:
Start wintertijd
maandag 31 oktober:
Halloween

Komt u helpen in
de keuken?
Voor de dinsdag en de
vrijdag zoeken we een
ouder die in onze keuken
kan helpen bij het maken
van het pauzehapje. De
werktijden zijn van 9.00 tot
13.00 uur. U ontvangt
hiervoor een
vrijwilligersvergoeding.
Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met
Brenda.

Kinderboekenweek t/m 16 oktober
Het thema van boekenfeest De Kinderboekenweek is dit jaar Gi-gagroen! Kom zeker even kijken naar al onze mooie boeken waarin de
natuur een hoofdrol speelt. De kinderen mogen hun mooiste
voorlees/lees foto naar Brenda sturen - misschien win je wel een prijs!
De groepen 6, 7 en 8 hadden geluk, want daar was vorige week al
een kinderboekenschrijfster op bezoek. Martine van der Horn is
schrijfster van Pippa's Eiland, dat zich afspeelt op Ameland. De
kinderen hebben goed naar haar geluisterd en veel vragen gesteld.
Dat komt goed uit, want zelf zijn ze ook druk met hun eigen
boekpresentaties.
Tip: Aanstaande zondag is er een theatervoorstelling van De
Waanzinnige Boomhut van 52 Verdiepingen in De Meervaart.

Oudervereniging
Hartelijk dank voor de aanmeldingen voor de
oudervereniging, we hebben nu voldoende nieuwe leden.
Brenda's kinderen zitten inmiddels op de middelbare
school, dus ze is zelf geen lid meer. Gelukkig wil ze wel de
inning van de ouderbijdrage blijven doen. De bijdrage is
vrijwillig, maar zonder uw hulp kunnen we de overblijf en
allerlei activiteiten en feesten moeilijker of helemaal niet
meer organiseren. Alvast bedankt!

Thuis oefenen
Op Gynzy staan veel leuke taal- en
rekenspelletjes die aansluiten bij wat
uw kind in de klas doet:
https://www.gynzykids.com/#/nlnl/leerling/index/oefenen

Symmetrisch
De kleuters hebben geleerd wat symmetrie betekent.
Ook in de groepen 5 werd hier aandacht aan besteed.

Luizen
Gesproken over kriebelbeestjes... in enkele klassen is
hoofdluis geconstateerd. Controleer de hoofdhuid en
haren van uw kind (en die van uzelf!) door zorgvuldig te
kammen met een fijne kam. Mocht u luizen of neten
aantreffen, dan kunt u die het best behandelen met een
lotion met dimeticon.

Jazz Express
Groep 8 bracht een bezoek aan de Jazz Express. De kinderen
hebben niet alleen kennisgemaakt met Jazzmuziek, maar ze
mochten ook proberen de instrumenten van de muzikanten te
bespelen!

Afscheid juf Charlotte
Na zes jaar op de Fiep gaat juf Charlotte verhuizen naar
Wageningen. Vorige week nam ze afscheid van haar
klas. Het hele team zong haar en haar gezin toe, zoals
de traditie is bij ons op school. We zullen je missen!

Een klein kriebelbeestje..
En een groot kriebelbeest in groep 1/2D!

