
Uitgerekend Line 

Line (groep 5a) was al 

snel klaar met haar 

weektaak. Om zichzelf uit 

te dagen om verder te 

gaan met rekenen heeft 

ze een zelfbedachte 

rekentekening gemaakt. 

 

 

 

In uw agenda! 

Vrijdag 3 december 

Sinterklaasfeest 

(kinderen om 12.30 uur 

vrij!) 

 

De Fiep zamelt weer in voor de Voedselbank  

De Voedselbank Amsterdam voorziet iedere 

week 1.900 gezinnen van gezond en gevarieerd 

voedsel. Er is veel behoefte aan houdbare 

producten, zoals rijst, pasta, couscous, koffie, 

thee, potten pindakaas, zonnebloemolie of 

blikjes tonijn.  

Tot en met aanstaande donderdag 2 

december staan er elke ochtend 

verzamelkratten bij de ingang noordzijde en de 

hoofdingang. Namens de Voedselbank en de 

mensen die het minder hebben alvast hartelijk 

bedankt voor uw bijdrage! 

 

Wie staat er voor de klas?  

De Fiep zoekt een juf of 

meester die twee dagen 

in groep 1-2 wil werken, 

en leerkrachten die 

structureel 

vervangingswerk kunnen 

doen. Helpen jullie mee? 

Vertel het aan iedereen! 

 

Fiepflits 
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In de soep gelopen 

Op vrijdag 12 november 

liep de ochtend voor 

meester Jan in de soep. 

Hij wandelde precies 

door de gang toen twee 

leerlingen uit groep 1/2b 

hem met een heerlijk 

kopje soep verrasten, dat 

ze zelf hadden bereid. 

 

Goede plannen! 

De leerlingenraad heeft prima ideeën 

om de Fiep nóg leuker te maken! De 

komende tijd hoor je meer over: 

- Meer groen en planten in de 

school 

- Meer vakken zoals wetenschap 

en robotica in het naschools 

programma 

- Meer kleur in de school 

gebaseerd op de seizoenen 

- Meer bewegingsactiviteiten 

tijdens de les  

- Meer actief buitenspeelgoed 

- Meer afwisseling in de gymles 

- Meer aandacht voor de 

veiligheid in en om de school  

- Een schoolkrant! 

 



Muzikale snelkookpan 

Twee weken geleden volgden de 

groepen 6 en een paar leerlingen van 

groep 8 workshops van de Artiesten 

Karavaan bij Aslan Muziekcentrum. Elk 

kind kon op zoek naar zijn/haar talent 

en aan de slag met de eigen 

creativiteit en improvisatietalent. Aan 

het eind was er natuurlijk een 

spetterend optreden! In Social Schools 

staat een link naar alle foto’s en 

filmpjes van deze geweldige dag. 

 

Corona 

Helaas loopt het aantal 

coronabesmettingen in ons 

stadsdeel enorm 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. 

 

 

 

Ik ben nog niet moe! 

Nog een keer naar de wc, nog een verhaaltje, nog een glaasje water, een laatste knuffel... Bedtijd 

rekken is in veel gezinnen eerder regel dan uitzondering. Maar waarom doen kinderen dat eigenlijk? 

En hoe hou je het gezellig? 

1. Wees 100% aanwezig. Tijdens het bedritueel de was opbergen of iemand appen zorgt ervoor 

dat je kind om meer aandacht gaat vragen. 

2. Wees duidelijk. Ja, het is jammer dat hij vroeger naar bed moet dan zijn grote zus, maar het is 

wat het is. Voorspelbaarheid zorgt voor minder discussie. 

3. Wees consistent. Als je kind toch weer uit bed komt, begeleid je haar zonder veel poespas 

terug: morgen is er weer een dag. 

4. Overleg op een rustig moment. Als bedtijd problematisch blijft, heb het er dan overdag eens 

over en bedenk samen oplossingen. 

5. Zorg voor een veilig gevoel. Sommige kinderen vinden het spannend in het donker, of als het 

heel stil is in huis. Neem dat gevoel serieus, want je veilig voelen is noodzakelijk om rustig te 

kunnen gaan slapen. 

Lees meer tips op Howtotalk  

 
 

 

Tweetalig opgroeien 

Veel leerlingen op de Fiep spreken thuis een andere taal dan op 

school. Vroeger werden anderstalige ouders gestimuleerd om 

Nederlands te praten met hun kind, maar inmiddels weten we dat 

juist een goede basis in de moedertaal ervoor zorgt dat een kind 

makkelijker een tweede of zelfs derde taal leert. 

Vorige week besteedde Het Klokhuis hier aandacht aan in een heel 

interessante uitzending over tweetaligheid: hoe leren kinderen 

meerdere talen tegelijk? Kijk ook het tenenkrommende, maar 

grappige stukje over de Marokkaanse vader en zijn zoon op 

rapportgesprek bij een nogal ouderwetse leerkracht: 

https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/4768/tweetaligheid  

 

https://www.howtotalk.nl/
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/4768/tweetaligheid?fbclid=IwAR0z1akYJB2xKKF6gvtpONO0Grk0pWv5QE1JslCUGvr2fPDeX3EaiAntqes

