In de agenda
Do 23-12: kerstviering en -maaltijd (kinderen
om 12:00 uur vrij) ***

Fiepflits

Vr 24-12: studiedag (kinderen vrij)
25-12 t/m 9-1: kerstvakantie
Ma 10-1: eerste schooldag van 2022!

10-12-2021

*** De kinderen komen afhankelijk van de dan
geldende coronaregels in de middag óf de
avond terug naar school voor de
kerstmaaltijd. U ontvangt hierover nog bericht.

Testen vanaf groep 6
Er zijn nog steeds veel leerlingen en
leerkrachten ziek. Blijft u alstublieft
rekening houden met anderen: houd
afstand bij halen en brengen en hou uw
kind thuis en laat het testen als hij/zij
verkoudheidsklachten heeft. De leerlingen
van groep 6, 7 en 8 hebben gisteren
zelftesten gekregen om twee keer per
week thuis te gebruiken.

Ouderbijdrage
Denkt u nog aan het betalen van de
ouderbijdrage? Als u een betaalregeling
wilt treffen, dient u dat vóór 1 januari 2022
met de directeur te bespreken.

Tafels oefenen
Groep 4 is druk bezig met de tafels van
vermenigvuldiging te leren. Eerst zijn de tafel van 1, 2, 5
en 10 aan de beurt. De kinderen hebben een tafelkaart
mee naar huis gekregen om mee te oefenen. In de
groepen 5 herhalen we de tafels 1 t/m 10. Om ook thuis
te oefenen kunnen de kinderen ook werkbladen maken
op bijvoorbeeld www.tafeldiploma.nl.
Kerstkaarten maken voor de buren
De kleuters zijn gestart met het thema
Kerst. Ze maken daarbij kerstkaarten voor
oudere bewoners die in de buurt van de
Fiep wonen. Als uw buurman of –vrouw
een lieve kaart kan gebruiken, mag uw
kind op school een extra kaart maken die
u dan samen kan bezorgen.

Paarse Vrijdag
Groep 7 en 8 vieren
vandaag Paarse Vrijdag:
we voeren gesprekken en
delen verhalen om te
laten zien dat je op de
Fiep jezelf kan zijn en
niemand je pest of
buitensluit om wie je bent
of op wie je verliefd bent.

Dag Sinterklaasje
Kruidnootjes bakken (de rookmelders bleken te
werken!); een pietencircuit in de gymzaal;
spelletjesmiddag; de pepernotendans;
surprises; schoen zetten: wat was het gezellig
de afgelopen weken! Gelukkig heeft de Sint –
ondanks dat hij voorzichtig moest zijn vanwege
zijn gezondheid - de Fiep met een bezoek
vereerd.

