
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIEPFLITS 
9 december 2022 

Jeuk aan je neus is 
niet leuk 

De kinderen uit de groepen 3 hebben 

net de 'eu' geleerd. Ze kunnen nu 

dus nog weer wat moeilijker boeken 

lezen met hun groep 8 tutor. 

 

De diepte in 
Op woensdag geeft Tine verdiepingslessen aan 26 

kinderen die naast het reguliere programma wat extra 

uitdaging kunnen gebruiken. Er is hen onlangs gevraagd 

wat ze van de lessen vinden. Iedereen is zó positief dat ze 

na de vakantie zeker willen blijven deelnemen. De kinderen 

gaven ook tips en tops. Ze vinden het fijn dat ze tijdens de 

lessen leren doorzetten en dat het aanbod elke keer 

anders is. Iets meer samenwerken met elkaar en iets 

ondernemen als groep zouden ze heel leuk vinden. Enige 

puntje van 'kritiek': de lessen zouden nog wel langer 

mogen duren! 

 

Krentenbaard en luizen 
Nu we allemaal wat dichter op elkaar binnen 

zitten, steken vervelende kwaaltjes weer de 

kop op. Zo zijn er wat uitbraken van luizen 

en krentenbaard geconstateerd. Denk er dus 

aan uw kind te controleren op luizen en 

neten door de haren zorgvuldig te kammen. 

Mocht uw kind krentenbaard hebben (rode 

of donkere plekjes/blaasjes/wondjes met 

korstjes, meestal rond de neus of mond), ga 

dan naar de huisarts voor een antibioticazalf. 

Meer informatie: 

https://www.thuisarts.nl/krentenbaard/mijn-

kind-heeft-krentenbaard 

 

https://www.thuisarts.nl/krentenbaard/mijn-kind-heeft-krentenbaard
https://www.thuisarts.nl/krentenbaard/mijn-kind-heeft-krentenbaard


  
Het best bewaarde geheim van Nieuw-West 
Natuurgebied De Bretten in Sloterdijk-West is een plek waar mens, dier 

en natuur samenkomen. Morgen is er binnen en buiten een gezellige 

gezinsactiviteit. Samen sluiten we af met een heerlijk warm multicultureel 

hapje. 

Kom ook!  

 

Zaterdag 10 december van 15.00 tot 17.30 uur (ontvangst vanaf 14.45 uur), 

Seineweg 16 (bus 61, halte Seineweg). Aanmelden: 

debretten@amsterdam.nl. Deelname is gratis! Meer 

informatie:   https://www.amsterdam.nl/stadsdelen/nieuw-

west/nieuws/bretten/  

 

 

Zinkt 'ie, of blijft 'ie 
drijven? 

Groep 6 verdiept zich in het thema 'weer en 

water(kracht)'. De kinderen onderzochten 

welke voorwerpen blijven drijven en welke 

zinken. Gummetjes, papieren bootjes, een 

stift - alles verdween in de waterbak, heel 

interessant! 
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  Geef nooit op 
In groep 5b werd de afgelopen tijd extra goed gelet 

op elkaar motiveren en elkaar helpen met doorzetten 

als iets niet lukt. Dat ging ook heel goed tijdens het 

vrij spelen, zoals bij het bouwen van een Kapla-

domino-baan! 

 
 



 
Sinterklaas!  

Sinterklaasje  
kom maar binnen met je Fieppiet 

Wat was het weer een heerlijke Sinterklaastijd! We ontvingen de 

goedheiligman na aankomst in Nederland op het 

Hoofddorpplein; er waren spelletjesochtenden; een vrijwel 

lopende band van zelfgebakken kruidnootjes (en speelklei met 

pepernootgeur!); gezellige hoekjes overal in de school. 

Alle Fiepkleuters hebben tijdens pietengym geoefend om 

hulppiet te worden. We kunnen met trots mededelen dat ze 

allemaal zijn geslaagd en een diploma hebben gekregen. 

Een echt hoogtepunt was de komst van Sinterklaas naar de Fiep. 

Stoomboot De Stoomboot was even niet beschikbaar, dus kwam 

hij per tractor, vergezeld door de onze Fieppieten en drie 

gouden danspieten! 

 


