In de agenda

Fiepflits
18-02-2022

21 februari t/m 25 februari:
krokusvakantie
28 februari t/m 4 maart: roostervrije
week, kinderen vrij
Woensdag 16 maart om 9.00 uur:
informatieochtend voor nieuwe ouders

Coronanieuws
Het kabinet heeft op 15 februari een aantal versoepelingen aangekondigd. Zo
hoeven er na de krokusvakantie geen mondkapjes meer op in de school. We
zullen u zo snel mogelijk laten weten hoe we om zullen gaan met bijvoorbeeld
testen/quarantaine en met ouders in het gebouw.

Meester Jan weer naar Kenia
Afgelopen woensdag is
meester Jan weer met
Teachers4Teachers afgereisd
naar Kenia. Lees hier meer over
zijn belevenissen:
https://www.teachers4teachers
.nl/blog/

PAW nieuws
De PAW-ouderavond
over opvoeden op 2
maart gaat niet door. We
gaan op zoek naar een
nieuwe datum.

Juf Anna gaat
ons helaas verlaten!
Beste ouders,
Na 20 jaar op de Doper/Fiep heb ik
besloten om een andere weg in te
slaan. Op 28 februari ga ik starten
bij de Dnkrs. Ik heb altijd met veel
plezier op de Fiep gewerkt, lang als
kleuterjuf en de laatste jaren als juf
van het Flexlab. Ik ga de kinderen,
de ouders en mijn collega's heel
erg missen.
Warme groeten,
Anna van Gestel-Planken

Letterfeest
Groep 3 kent alle letters! Dat was
een feestje waard: ze speelden
letterbingo, maakten hun eigen
letter van een snoepveter en een
mooie kleurplaat van de
letterboom. En natuurlijk kreeg
iedereen zijn letterdiploma!

Heb je Gynzy “uit”?
Als je door bijvoorbeeld quarantaine thuis je schoolwerk moet doen, wil je soms
wel eens iets anders dan Gynzy. Kijk dan bijvoorbeeld op:

•

www.kleuters-oefenen.nl
www.citotoets-oefenen.nl/start?nwt=

•
•
•
•
•

www.tafeldiploma.nl
www.spellingoefenen.nl
www.redactiesommen.nl
www.goedrekenonderwijs.nl
www.junioreinstein.nl

•

Ook leuk: een boek lezen en daar een verslagje van maken. Misschien wil je er in
de klas iets over vertellen? Het kan ook een boek zijn over je hobby, lievelingsdier
of een sport.

Uitvogelen
De kinderen van de groepen 1/2
zijn nog druk bezig met het thema
Vogels. Er werden enorme
ooievaarsnesten gebouwd en
prachtige vogelkunst gemaakt met
juf Jacqueline. Kinderen vertelden
over hun ontdekkingen en gingen
buiten vogels spotten.

Elif van 1/2B maakte
samen met haar moeder
een vogelnest, vogel en
ei. Na een paar dagen in
de klas kwam vogeltje uit
het ei.

