
 

15 november 2019 

Vervanging  

We hebben 2 oud-medewerkers van de Fiep 

bereid gevonden om af en toe in te vallen 

mocht er een leerkracht afwezig zijn. Hoewel 

zij al genieten van hun pensioen vinden zij het 

nog steeds leuk om bezig te zijn met de passie 

van het onderwijs. Het betreffen juf Joke van 

de Hurk en Kees van Houtum. U snapt dat we 

erg blij zijn met hun steun! 

Meester Jan is terug 

Meester Jan is weer terug uit Kenia. Hij kijkt 

terug op een fantastische reis, deels een 

werkreis. Hij heeft Kenia, Zuid-Afrika en 

Namibië bezocht. Vanaf nu kunt u weer via 

de administratie een afspraak maken voor 

het spreekuur op woensdagochtend  tussen 

8.30 en 9.30 uur. 

 

Mandarijnen traktatie 

Zoals u in de vorige Fiepflits al hebt kunnen lezen 

hebben we tegenwoordig 400 leerlingen op de 

Fiep! Daarom heeft de school alle kinderen 

getrakteerd op een heerlijke mandarijn. Lekker! 

Ouderbijdrage 

Denkt u aan het betalen van de ouderbijdrage? 

U kunt dit storten op de rekening van school: 

NL82INGB0005400862 t.n.v. OV Brede school Fiep 

Westendorp. Vermeld de naam en klas van uw 

kind.  

Wij vinden het fijn als de bijdrage op de 

rekening wordt gestort. Zo hebben we zo min 

mogelijk cash in school.  

Een stadspas kunt u laten scannen bij Brenda in 

de bibliotheek, hiermee is de ouderbijdrage dan 

voldaan. Alleen voor kinderen van groep 8 

moet er naast het scannen van hun pas nog 

een extra bijdrage van €135,- worden betaald 

voor Kamp Ameland.  

Wilt u een regeling treffen om uw bijdrage in 

delen te betalen? Geef dit dan ook voor 01-12-

2019 door aan Jan of Brenda.  

 

 

Leskist Christendom 

De afgelopen week hebben de kinderen 

les gehad over het Christendom. Dit doen 

we aan de hand van voorwerpen uit een 

leskist, filmpjes en verhalen. Ondanks dat 

de Fiep een Katholieke school is, besteden 

we al heel veel jaren aandacht aan de 

Islam, het Jodendom, het Christendom, 

het Boeddhisme en het Hindoeïsme. Dit 

vinden we erg belangrijk want zoals in de  

visie van de Fiep staat: “We willen bruggen 

slaan tussen culturele, sociale en religieuze 

stromingen”. We willen onze kinderen klaar 

maken voor  hun toekomst en voor het 

leven in een diverse samenleving waarbij 

we harmonieus met elkaar om willen gaan.  

 



 

 

 

 

 

 

Oor voor elkaar 

We starten weer met een volgend blok van 

Vreedzame School; wij hebben oor voor 

elkaar. In dit blok  gaan de lessen over 

communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in 

plaats van ‘praten tégen elkaar’.  

 

De lessen zijn gericht op: 

 Duidelijk vertellen. Goed kunnen 

communiceren is erg belangrijk bij het 

oplossen van conflicten.  

 Goed luisteren. De kinderen leren actief 

naar elkaar te luisteren, goede  vragen 

te stellen en samen te vatten wat de 

ander heeft gezegd. 

 Communiceren via lichaamstaal. De 

kinderen leren letten op mimiek, 

gebaren en houding van zichzelf en de 

ander. 

 Misverstanden. Wat de één bedoelt en 

hoe de ander het begrijpt. De 

interpretatie van een boodschap kan 

verschillen. 

 Gezichtspunten. De kinderen leren zich 

te verplaatsen in de mening of positie 

van een ander. 

 Meningsuiting. Een mening leren 

onderbouwen met argumenten. 

 

Schooltuinen 

Woensdag 13 november hebben de 

groepen 7 een binnenles gehad bij de 

schooltuinen. Ze hebben onder andere 

uitleg gekregen over hoe het komt dat de 

bladeren van de bomen vallen en welke 

dieren in Nederland een winterslaap 

houden. Ze moesten in groepjes vragen 

maken. 

 


