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Week van de Mediawijsheid
De Fiep besteedt tijdens de Week van de
Mediawijsheid (5 t/m 12 november) extra
aandacht aan het internetgebruik van
onze leerlingen. We praten met elkaar over
wat we belangrijk vinden bij gedrag online
en maken onszelf mediawijzer:
weerbaarder en digitaal vaardiger.

In uw agenda!
vanaf 1 november: invullen vragenlijst oudertevredenheid
maandag 8 november: MR vergadering (15.45 uur)
maandag 8 november: PAW ouderavond over social media (19.30 uur)
woensdag 10 november: informatieochtend nieuwe kleuters

Online ouderavond Mediawijsheid
Op maandag 8 november om 19.30 uur organiseert de
Pedagogische Alliantie Westlandgracht (PAW) een
interactieve online-avond over Mediawijsheid. Evelyn
Verburgh van Bureau Jeugd en Media laat zien wat u als
ouder kunt doen om uw kind te begeleiden bij het gebruik
van internet en social media en hoe om te gaan met
risico's.
U kunt zich alvast aanmelden door uw naam + school te
mailen naar info@p-a-w.nl. Heeft u een specifieke vraag
aan de spreker, of wilt u graag een bepaald thema
behandeld zien? Vermeld dit dan in uw e-mail. Wij
proberen zo veel als mogelijk in te passen in de avond.
Hopelijk online tot ziens op 8 november!

Corona
Helaas loopt het aantal
coronabesmettingen in
Amsterdam weer snel op. We
willen een nieuwe schoolsluiting
voorkomen en blijven dus
voorzichtig: hou afstand van
elkaar, hou uw kind thuis en laat
het testen als er klachten zijn die
bij corona passen. Ouders
kunnen alleen op afspraak het
schoolgebouw in.

Juf Charlotte
Op 1 november gaat juf
Charlotte met
zwangerschapsverlof. We
wensen haar een
voorspoedige bevalling!

Ouderavond Terra Nova ging niet door
Op 12 oktober zouden we in onze
Buurtontmoetingsruimte (BOR) het burgerschapsspel
Terra Nova spelen. Onze achtstegroepers speelden
dit spel al eerder met groot succes met hun klas en
nu waren ouders en personeel van de drie scholen
in de Pedagogische Alliantie West (PAW) aan de
beurt. Helaas waren er te weinig aanmeldingen, dus
ging de avond niet door.

Juffenverjaardag bij de
kleuters
Net voor de herfstvakantie
hebben de kleuterjuffen hun
verjaardag gevierd. De
kinderen mochten cakejes
versieren, er was een leuke
dansles van Aslan en er werd
een beroepenspeurtocht in
de buurt gedaan.
voorspoedige bevalling!

Vragenlijst oudertevredenheid
Op 27 oktober ontving u via
Social Schools een
informatiebrief. De vragenlijst
Oudertevredenheid kan tussen 1
en 18 november worden
ingevuld. Alvast hartelijk dank
voor uw medewerking!

Knuffels houden ook van lezen
Groep 3a mocht de
donderdag voor de
herfstvakantie knuffels mee
naar school nemen. Dat deze
ook erg houden van boekjes
lezen, hebben we gemerkt!
De kinderboekenweek leeft
ook bij de knuffels!

Schoolreisjes
Het is alweer even terug, maar de groepen 1 en 2 waren op 8 oktober naar
dierenpark Amersfoort. Ze hadden enorm geluk met het lekkere weer:
iedereen heeft genoten!

