
Schoolfotograaf 

Op 10 en 11 februari worden er 

foto’s gemaakt van alle leerlingen 

en hun klas. Er worden vanwege 

corona géén broertjes/zusjesfoto’s 

gemaakt, met uitzondering van 

de kinderen die in groep 8 zitten 

met hun jongere broers/zussen. 

De foto’s worden het leukst als uw 

kind iets kleurigs draagt, dus geen 

zwarte en/of witte kleding. 

 

Leer Nederlands met TopTaal 

Vorig jaar heeft een aantal ouders van de Fiep meegedaan met de cursus 

Nederlands van TopTaal. We zijn heel blij dat iedereen zo tevreden is! Een paar 

reacties: 

 

“Het lesmateriaal is heel goed en helpt me echt om de basis van het Nederlands 

te begrijpen.” 

 

“De leslocatie op school is heel prettig." 

 

“Ik ben TopTaal erg dankbaar. De leraar geeft alle informatie per e-mail en 

beantwoordt alle vragen.” 

  

Er zijn nog een paar plaatsen vrij voor de volgende cursus Taal en 

Ouderbetrokkenheid. Stuur een mail naar Haidy de Ridder als u geïnteresseerd 

bent: hdridder@bsfiepwestendorp.nl. Deelname is gratis. 

 

Fiepflits 
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In de agenda 

• Maandag 7 februari: MR-vergadering 

• Donderdag 10 en vrijdag 11 februari: 

schoolfotograaf 

• Maandag 14 februari: Valentijnsdag 

• Donderdag 17 februari: kinderen krijgen rapport 

mee 

• 19 februari - 27 februari: krokusvakantie 

• 28 februari – 4 maart: roostervrije week en 

oudergesprekken 

• Woensdag 2 maart: PAW ouderavond over 

opvoeden (bij de Notenkraker/Nautilus) 

 

https://www.toptaal.nl/opleiding/taal-ouderbetrokkenheid/
mailto:hdridder@bsfiepwestendorp.nl


Fladderen op de Fiep 

Er wordt door de 

kleuters vol overgave 

gewerkt aan het 

thema Vogels. 

 

 

FlexDoelab van start met Eva 

Vanaf vandaag gaat Eva Spijker van het FlexDoelab elke vrijdag aan de slag 

met drie groepjes kinderen die gebaat zijn bij leren door te doen. Ook gaan ze 

werken aan een mindsetverandering door succeservaringen op te doen. 

Hierdoor zullen de kinderen leren leuker gaan vinden.  

  

Eva vertelt: “Leren door te doen! Bijvoorbeeld begrijpend lezen door een 

recept te volgen, rekenen door te metselen en oefenen met de fijne motoriek 

door te naaien. Als beeldend docent met dyslexie ben ik ook een echte 

doener en zal ik de kinderen hier goed in kunnen begeleiden. Ik heb erg veel 

zin om te beginnen op de Fiep!” 

 

 

 

 

Hart voor elkaar 

Groep 6 hing de gevoelslijn op in de 

klas. De kinderen hebben ook een 

emotieboekje gekregen waarin ze 

mogen schrijven hoe ze zich voelen. 

 

Positieve test  

of vragen over corona? 

Bel Brenda! 
Meld uw kind niet alleen ziek bij de 

leerkracht, maar stuur ook een bericht 

naar Brenda via Social Schools, of bel 

naar de Fiep en vraag naar Brenda. Zij 

is op de hoogte van de laatste 

coronarichtlijnen. Zorg dat u alle 

gegevens van uw kind bij de hand 

heeft, inclusief de datum waarop 

positief getest is, of klachten zijn 

ontstaan. 

 

 

 


