
Gelukkig nieuwjaar! 

We hopen dat iedereen een fijne 

kerstvakantie heeft gehad. Het team van 

de Fiep wenst alle ouders/verzorgers een 

gelukkig en gezond 2020! 

 

 

Plusklas: logo ontwerpen 

In de plusklas wordt er gewerkt met de 

Pittige Plustorens. In deze torens zitten 

pittige projecten die de kinderen in 

tweetallen uitvoeren. Atto en Rayan uit 

groep 8a hadden de opdracht om een 

nieuw logo voor de school te ontwerpen. 

De poppetjes staan voor vreedzame 

school; het werken met mediatoren. 

Het hart van de school, met 2 handjes 

die elkaar vast houden. 

Het lettertype is gekozen, omdat het in 

de stijl van de tekeningen van Fiep 

Westendorp is. De cirkel met bladeren 

staat voor de begroeiing aan de 

buitenkant en de groene school. 

Het is erg mooi geworden! 
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Terugblik EHBO lessen/aanbod 

Vrijdagochtend 29 november 2019 op was er 

een bijeenkomst EHBO bij kinderen op de 

Fiep. Deze bijeenkomst is bezocht  door 

ongeveer 30 ouders. Ouders gaven aan dat 

het  leerrijk en een opfrissing was van 

informatie.  Een ouder vertelde dat zij de 

stabiele zijligging heeft geleerd, om 

verstikkingsgevaar door de tong/ braaksel te 

voorkomen. Daarvoor zou zij met haar 

vingers de mond vrij gemaakt hebben, 

met het risico van zelf gebeten te worden.   

De volgende bijeenkomst voor ouders gaat 

over ‘Kinderen en geld’ en zal op 21 januari 

om 19.30u op de Bockensprong zijn. 

Meer informatie vindt u in de bijlage van 

deze Fiepflits.  

Bevo 

Na het ondergaan van een operatie is 

bevo-docent Wilma weer terug op school! 

Het licht brandt weer in het bevo-lokaal. Er 

moet nog flink gerevalideerd worden, maar 

Wilma gaat er voor! Stap voor stap naar een 

goed herstel. 

Namen leerlingenraad 

Ilias en Finn uit gr 6a, Aya en Imran uit gr 

6b, Efe Can en Basma uit gr 7a, Isaak en 

Fink uit gr 7b, Mats en Chaya uit gr 8a en 

Ossip en Nassim uit gr. 8b. De 

leerlingenraad start in januari en wordt 

begeleid door Paul Verhoef. 

 


