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In uw agenda!
woensdag 17
november:
studiedag
(alle kinderen vrij!)
Halloween
Op 29 oktober kwamen personeel
en kinderen verkleed naar school
en waren de klassen versierd. In
verschillende groepen werd
aandacht besteed aan Halloween
en Allerzielen: hoe gaan
verschillende culturen om met het
verlies van een dierbare? Op de
foto de kinderen van 6B.

Online ouderavond
Mediawijsheid
Op maandag 8
november organiseerde
de Pedagogische
Alliantie Westlandgracht
(PAW) een interactieve
online-avond over
Kinderen en
Mediawijsheid.
Mediacoach Evelyn
Verburgh liet 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.
We kijken terug op een
zeer geslaagde avond
met 40 geïnteresseerde
ouders. Op onze website
https://www.p-a-w.nl
vindt u de hand-out die
bij deze avond hoort.

Corona
Helaas loopt het aantal coronabesmettingen in
Amsterdam weer snel op. We willen voorkomen
dat er weer klassen in quarantaine moeten en
blijven dus voorzichtig: hou afstand van elkaar,
hou uw kind thuis en laat het testen als er
klachten zijn die bij corona passen. U kunt
alleen op afspraak het schoolgebouw in.

Voorstelling Dadodans
Afgelopen vrijdag hebben de kleuters genoten van de dansvoorstelling STeK
van Dadodans.
Wat als je veilig thuis wil blijven, maar je ook naar buiten wil om nieuwe dingen te
leren en ontdekken? Wat als je wil groeien en bloeien, maar er bijna niks mag?
Op het podium staat een mysterieus bouwsel. Is het bewoond of staat het leeg?
Kun je erin wonen?
De danseres haalde in deze solovoorstelling alles uit de kast om haar eigen stek
te maken en zich veilig thuis te voelen. Vraag uw kleuter maar of het gelukt is!

Samenwerken
In groep 6A werd er goed
samengewerkt. Dat is te
zien aan de gigantische
toren die Bilal, Mohamed
en Kenzo samen hebben
gebouwd van Kapla.
Knap hè?

Aslan wint Amsterdamprijs voor de Kunst!
Aslan Muziekcentrum heeft de Amsterdamprijs voor de Kunst gewonnen!
Het commentaar van de jury:
”Een pionier in het toegankelijk maken van muziekonderwijs voor kinderen
die normaal gesproken niet snel met kunst in aanraking komen. De
organisatie opereert onder de radar, maar met haar veelzijdige en
fijnmazige programma is haar impact in Amsterdam enorm.”
De Fiep feliciteert Aslan van harte met deze welverdiende prijs. Op nog
vele mooie jaren samen!

Schoolfruit
Op maandag 15 november
ontvangen we de eerste
lading met het gratis
schoolfruit. Het fruit zal vanaf
dinsdag worden verdeeld
onder de kinderen en niet
woensdag zoals eerder
bericht. We hopen weer op
veel lekkers.

De Fiep zamelt weer in voor de Voedselbank
De Voedselbank Amsterdam voorziet iedere week 1.900
gezinnen van gezond en gevarieerd voedsel. Er is altijd
veel behoefte aan houdbare producten, zoals rijst,
pasta, couscous, koffie, thee, potten pindakaas,
zonnebloemolie of blikjes tonijn.
Van dinsdag 16 november tot donderdag 2 december
staan er elke ochtend kratten bij zowel de ingang
noordzijde als de hoofdingang, waarin u voedsel kan
achterlaten. Namens de Voedselbank en de mensen
die het minder hebben alvast hartelijk bedankt voor uw
bijdrage!

Opruimactie met lunch!
Op zaterdag 13 november wordt er
een opruimactie met lekkere lunch
georganiseerd in de
Delflandpleinbuurt! Het is een mooie
manier om én wat voor de buurt te
betekenen én een leuke
buitenactiviteit met de kinderen! Het
start om 10.30 uur met de opruimactie
op het plein (Delflandplein 1). Daarna
gaan we gratis warme soep eten bij
GreenTribe om de hoek. Komt allen!

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

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR is ook dit jaar op volle sterkte en alweer druk in
vergadering! De ouders die dit jaar zitting hebben: Ihsane
Chakroun, Wouter Bosma en Stefanie van Oldenhove. Namens
het onderwijzend personeel zitten in de MR: Cathy Koster,
Omar Karim en Daphne van den Berg.
De resterende MR-vergaderingen voor dit schooljaar zijn
gepland op: 7 februari, 11 april, 16 mei en 13 juni 2022.

