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Fiep Vocals zoekt nieuwe leden
Ons ouderkoor Fiep Vocals zoekt acht nieuwe leden.
We oefenen vanaf november om de week op de
dinsdag van 20.00 tot 21.30 uur op school. Voor onze
optredens tijdens het kerst- en zomerfeest repeteren we
extra. Je kunt je deze en volgende week bij Brenda
aanmelden. Het maakt niet uit of je al kan zingen:
iedereen is welkom!

Gratis proefles bij Aslan
Muziekcentrum
Volgende week is het Open Lesweek
bij Aslan Muziekcentrum.
Volwassenen en kinderen kunnen
gratis proeflessen volgen in muziek,
dans en theater op locatie West
(Corantijnstraat 9) en Nieuw-West
(Louis Bouwmeesterstraat 214). Bekijk
het volledige programma en meld je
aan: aslanmuziek.nl/openlesweek

EU schoolfruit
We stimuleren de kinderen om
groente en fruit mee te nemen
als tienuurtje. Daarnaast krijgt
de Fiep ook dit schooljaar 20
weken lang gratis schoolfruit,
gefinancierd door de
Europese Unie. Vanaf 15
november kan elke groep op
woensdag weer smullen!

Automatiseren
We zijn in alle groepen
bezig met automatiseren
van rekensommen. U kunt
uw kind helpen door thuis
spelenderwijs te oefenen.
Kleuters kunnen de tafel
dekken (voor elk gezinslid
een bord), het afgewassen
bestek sorteren, of stappen
tellen van de voordeur
naar school. Voor oudere
kinderen kunt u een
stapeltje post-its maken
met op elk blaadje een
som en op een ander
blaadje de uitkomst.
Verdeel ze kriskras door het
huis en rennen maar om de
bij elkaar horende blaadjes
te vinden, succes
gegarandeerd!

In uw agenda!
•
•
•
•
•
•

zaterdag 9 oktober: Opruimactie Delflandplein (10.30 uur)
dinsdag 12 oktober: Ouderavond PAW Terra Nova (19.30 uur)
dinsdag 12 oktober: Meester Jan naar Kenia
vrijdag 15 oktober: Juffendag groep 1/2 - thema: Beroepen
16 oktober tot en met 24 oktober: herfstvakantie
donderdag 28 oktober: Ouderavond PAW over de kernprocedure (19.30 uur)

Opruimactie Delflandplein
Aanstaande zaterdag 9 oktober organiseren
we weer een opruimactie in de wijk. Naast
een schonere leefomgeving is het ook leuk
om meer mensen en ouders uit de buurt te
leren kennen. We verzamelen om 10.30 uur
bij Delflandplein 1 en om 12.00 uur sluiten we
gezamenlijk af met koffie en thee.
Aanmelden kan, maar hoeft niet en
natuurlijk zijn alle kinderen welkom. We
hopen veel families van de Fiep te zien!

Kinderboekenweek 2021
Woensdag is de Kinderboekenweek
gestart met als thema "Worden wat ik
wil". In elke groep is een ouder langs
geweest om iets te vertellen over
zijn/haar beroep. Zo hebben we onder
meer een advocaat, kraamverzorgster,
piloot en stewardess op bezoek gehad.
De kinderen vonden het heel leuk en
interessant!

Uitvinding!
Kenzo van groep 6a heeft iets uitgevonden: een
broodtrommelklok. Zo weet je precies hoe lang je hebt
gedaan over het eten van je broodje of je fruit. Handig he?
De volgende uitvinding komt er al weer aan… Heb jij ook iets
uitgevonden? Laat het weten aan juf Brigitte! Wie weet sta jij
dan ook in de Fiepflits!

De Schoolreisjes Special
Anderhalf jaar lang hebben we bijna
alle schoolreisjes moeten annuleren,
maar vorige week konden we weer
gezellig op pad. Groep 3-4 was naar
de Linnaeushof; groep 5-6 naar
Duinrell en groep 7-8 ging zeilen. De
kinderen en begeleiders hebben het
geweldig gehad! Lees vooral ook de
verslagen van Rayan en Amara uit
groep 5.
PS Deze week gaan ook de kleuters
op schoolreis: zij gaan naar
dierenpark Amersfoort.

Linnaeushof

Duinrell

