28 oktober 2022

FIEPFLITS
Op de agenda:
donderdag 17 november: Studiedag
zondag 30 oktober: Start wintertijd
maandag 31 oktober: Halloween

Gezond trakteren
Als je jarig bent mag je uitdelen, maar geen
grote koeken, repen of zakken snoep. Iets
gezonds en/of één klein snoepje, of
eventueel een zakje chips is prima. We zijn
een gezonde school en willen dat graag zo
houden ;-)

MULTIsignaal

Aan diggelen
In de groepen 5 zijn de kinderen nog
steeds enthousiast over het thema
Jagers en Boeren. De kinderen
tekenden eerst vazen en scheurden
die vervolgens in stukken. Als
archeoloog vind je tenslotte ook bijna
nooit een hele vaas of kruik! Best gek
om je mooie werk kapot te scheuren,
maar het resultaat is prachtig.

Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig tijdens het
opgroeien. Als er professionals betrokken zijn bij uw kind,
wordt dat genoteerd in MULTIsignaal. De Fiep
Westendorpschool is net als alle andere scholen in de
regio Amsterdam aangesloten op dit digitale
contactsysteem. Organisaties weten door dit
signaleringssysteem van elkaar dat ook andere
ondersteuners bij een kind betrokken zijn. Ze kunnen dan
snel en goed samenwerken.
Als school vinden wij het belangrijk om met deze
organisaties en u als ouder in gesprek te gaan over de
meest passende zorg en de rol die school hierin kan
spelen. Als wij op de Fiep zorgen hebben over een
leerling, of een kind extra ondersteuning aanbieden, zetten
we dat in MULTIsignaal.
MULTIsignaal is goed beveiligd volgens de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alleen
organisaties die aangesloten zijn op MULTIsignaal én in
het systeem hebben genoteerd dat ze betrokken zijn bij
een bepaald kind hebben toegang. U kunt hier meer lezen
over hoe dit signaleringssysteem werkt:
https://multisignaal.nl/voor-ouders/

Onthulling Legobeeld Annie M.G. Schmidt
Op vrijdag 14 oktober werd in het Vondelpark, bij Vondel CS, een standbeeld van Annie M.G.
Schmidt onthuld, bestaande uit 22.000 Legosteentjes. Groep 7a was hierbij aanwezig, op
uitnodiging van Lego.
Men wil met behulp van het beeld aandacht vragen voor vrouwelijke rolmodellen. Het is
belangrijk dat zij meer in het zonnetje gezet gaan worden, want wist je dat 9 van de 10
standbeelden man zijn? Daar moet echt verandering in komen, en dat ondersteunen wij op de
Fiep allemaal!
Naast de onthulling was er nog een heel programma omheen bedacht: zo was er een
optreden van Nol Havens (VOF de Kunst) die liedjes van Annie M.G. Schmidt voor ons zong,
mochten de kinderen zelf van Lego een standbeeld bouwen, werden er kinderen geïnterviewd
door de pers en... waren er lekkere hapjes geregeld. Toen we naar huis gingen kregen we ook
nog een goodiebag mee met daarin onder andere een boek met verzameld werk van Annie
en nog heel veel meer. Iedereen vond het een supergeslaagde ochtend en we kijken er met
veel plezier op terug!
Er is van de onthulling door Lego een promotiefilmpje gemaakt. Deze staat op de onze
Facebookpagina!

Propjesdictee in groep 4A!

Spoken word –
artiest Atto de Tolk op de Fiep
Donderdag 27 oktober vierde Amsterdam zijn 747 e
verjaardag. Ter gelegenheid van deze feestdag heeft de
Openbare Bibliotheek aan Atto de Tolk gevraagd een
verhaal te bedenken met een bijzondere gebeurtenis van de
stad. Atto heeft gister dit verhaal over Aletta Jacobs
voorgedragen aan de groepen 7 en 8 van de Fiep. De
kinderen zaten goed te luisteren en hadden veel vragen.
Aan het eind van het rijmende verhaal vroeg Atto de
kinderen om een recept voor een beter Amsterdam te
maken. Hoe je mee kunt doen kun je vinden op
www.oba.nl/eenbeteramsterdam

FlexDoelab thema Stroomkring
De afgelopen weken is er in FlexDoelab gewerkt aan het thema 'Stroomkring'. De
leerlingen hebben geleerd hoe een stroomkring werkt. Gedurende de lessen hebben de
leerlingen geoefend met twee soorten stroomkringen, een serie schakeling en een
parallelschakeling. Tijdens dit thema hebben de leerlingen onder meer een Growieansichtkaart gemaakt met lichtgevende ogen en een leerkuil-zenuwspiraal. De growth
mindset is veel aan bod gekomen met de robotjes Growie en Fixie. Growie staat voor een
actieve leerhouding en past de leervaardigheden toe om nieuwe technieken te leren. Fixie
staat voor de overtuiging dat je talent hebt of niet en dat je daar weinig aan kunt
veranderen. De leerkuil maakt inzichtelijk hoe het leerproces verloopt. Het volgende waar
we aan gaan werken is thema is 'Prentenboek'.

In de spiegel kijken met Rembrandt
Donderdag ging groep 6A naar het huis waar Rembrandt van Rijn zijn
beroemdste werken schilderde. Ze sloten daarmee het thema over de 17e
eeuw af. Het programma sluit ook goed aan op onze lessen Vreedzame
School. De kinderen leerden hoe Rembrandt in de spiegel keek en
verschillende gezichten trok om te oefenen hoe hij gevoelens moest
weergeven. Na een interactieve rondleiding en een workshop mocht
iedereen zelf een zelfportret maken, met als uitgangspunt een compliment
dat ze zichzelf hebben gegeven. Zo dachten ze na over wie ze zijn en hoe
je dat kunt visualiseren voor anderen. Groep 6B gaat later in het jaar.

Gevonden voorwerpen
De bak ligt aardig vol!!! Tussen 31
oktober en 4 november liggen alle
spullen uitgestald op een tafel bij het
Jan van Aertplein (centrale hal). U kunt
zelf in deze week kijken of er iets van
uw kind tussen ligt. Na 6 november
worden alle spullen die zijn blijven
liggen gedoneerd. Er worden geen
foto's meer genomen en online
geplaatst. Dit om Brenda tijd te
besparen voor andere dingen in
school.

Sleutelhangers!
Meester Jan is weer terug
uit Kenia. Hij heeft voor
nieuwe leerlingen weer
mooie sleutelhangers
meegenomen.

Giga-groene lees foto uitslag
Er zijn vele leuke lees foto’s ingestuurd naar Brenda.
Deze hingen in de twee weken van de kinderboekenweek en
nu nog steeds bij de balie.
De winnaars zijn Jurre en Xavion

Xavion met zijn Favoriete boek ”Waar is
mijn noedelsoep”
Hij leest het boek heel graag, maar hij
eet zelf ook graag noedel soep dus een
feest van herkenning!

Jurre is heerlijk op de bank aan het
lezen met groene sokken, groene
broek, groene trui en zijn favoriete
Donald Duck aan het lezen die ook nog
eens in het groen is. Groener kan het
niet worden.

