
Meesters/juffendag 

Het was weer een hele leuke dag! Na een 

fantastisch lied op het schoolplein hebben we de 

verjaardagen in de klas met veel plezier gevierd. 

Namens alle leerkrachten: bedankt! 

 

Wij gaan staken  

op 6 november! 
Volgende week woensdag gaat de 

school dicht omdat de leerkrachten 

gaan staken. We komen weer in actie 

voor minder werkdruk en een eerlijk 

salaris. Zo hopen we ons beroep weer 

aantrekkelijker te maken voor nieuwe 

leerkrachten. 

Een leuke tip voor jullie: 

Op deze dag mogen kinderen gratis 

naar het Muiderslot of naar Wildlands 

Zoo! 

 

. 

 

 

 

  

 

1 november 2019 

Voor ouders met een angstige kleuter of peuter 

Misschien is de gratis leerzame cursus Cool Little 

Kids interessant. Ouders leren manieren om hun 

kind meer zelfvertrouwen te geven en minder 

angstig te laten zijn. Er zijn nog een paar 

plekken vrij in Amsterdam. 

Mail mkoldijk@ggd.amsterdam.nl 

Meester Jan terug! 

Vanaf volgende week is meester Jan weer 

op school. Hij heeft een goede tijd gehad in 

Afrika en is weer helemaal klaar voor de 

Fiep! Juf Anita heeft meester Jan op een 

fantastische manier vervangen.  

Schoolfruit 

Onze school doet ook dit jaar weer mee met het 

EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Van half  

november tot half april krijgen we weer wekelijks 

fruit en/of groente. U kunt hierover meer lezen op 

www.euschoolfruit.nl. 

 

Opvallen in het verkeer 

Voor de vakantie hebben we in de centrale hal 

hesjes uitgedeeld aan kinderen die op de fiets 

naar school toe komen. U kunt nog steeds zo’n 

hesje halen als uw kind op zijn eigen fiets naar 

school toe komt. Meld je dan bij de balie.  

 

Luizen gespot! 

Deze week is er weer gecontroleerd op luizen. 

Hier en daar zijn er toch weer een paar de school 

in geglipt. Controleer uw kind daarom zelf ook 

goed. Zo houden we met zijn allen de school 

luisvrij. We hebben nog luizenouders nodig voor 

na de kerstvakantie. Schrijf u in op de lijsten bij de 

klassen. 

 

Kerstkoor Fiepvocals 

Op de dinsdag zingt het ouderkoor Fiep Vocals 

onder leiding van Jenny van Huissteden. De 

komende repetities zijn open voor iedereen die 

mee wil zingen in het kerstkoor. De repetities zijn 

op dinsdag 26 november, dinsdag 10 december 

en dinsdag 17 december van 19.30 – 21.00 uur. 

Het kerstkoor treedt op tijdens het kerstdiner op 

donderdag 19 december. Aanmelden kan via de 

mail: info@roept-u-maar.nl of bij juf Brenda. 
 

EHBO bij kinderen door Rode Kruis 

U kunt zich nog aanmelden voor de workshop 

via info@p-a-w.nl of op de intekenlijst op de 

balie. De workshop vindt plaats op woensdag 

13 november 19.30 op de Bockesprong en 

vrijdag 29 november 09.00 op de Fiep. 
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