
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIEPFLITS 
27 januari 2023 

Op de agenda: 
8-10 februari Adviesgesprekken groep 8 

maandag 20 februari Ballet in de klas (groep 6-7-8) 

25 februari - 5 maart Krokusvakantie 

maandag 6 maart Oudergesprekken (kinderen vrij) 

dinsdag 7 maart Oudergesprekken (kinderen vrij) 

woensdag 8 maart Studiedag (kinderen vrij) 

 
 
 

Rondleidingen 
Yannick en Samuel bereiden met Jan 

de rondleiding voor nieuwe ouders 

voor. Op 18 januari kwamen er maar 

liefst 11 gezinnen kijken! De ouders 

waren enthousiast over de Fiep en 

vooral over de manier waarop deze 

leerlingen over onze school 

vertelden. 

 

Digitale voorleestas voor peuters en 
kleuters 

Alle Amsterdamse kinderen tussen de 0 en 18 jaar kunnen gratis 

een bibliotheekpas halen bij de OBA. Ze kunnen daarmee niet 

alleen boeken lenen, maar ook digitaal lezen. 

Ken je de Voorleestas? Dat is een tas met een prentenboek en 

zing-, spel- en praatopdrachtjes daarover. Je kunt de tas ophalen 

bij de OBA, maar ook downloaden. In de Digitale Voorleestas vind 

je de link naar een filmpje waarin een prentenboek wordt 

voorgelezen. Daarna kun je de opdrachtjes op het werkblad doen. 

Leuk en helemaal gratis! 

 

Nationale Voorleesdagen 
Voorlezen is de beste manier om 

kinderen enthousiast te maken voor zélf 

lezen. Deze week lazen de leerkrachten 

aan het begin van de dag voor uit hun 

favoriete boek, of uit een boek dat de 

kinderen voorstelden. Zo worden kleintjes 

grote lezers! 

 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/0-6-jaar/jeugd-en-jongeren/0-6/voorleesfilmpjes/digitale-voorleestas.html
https://www.kinderboeken.nl/inspiratie/de-nationale-voorleesdagen/
https://www.kinderboeken.nl/inspiratie/de-nationale-voorleesdagen/


 
 
  



  

Avontuurlijk duo-lezen 
Avontuurlijk lezen kennen we allemaal, maar in 

groep 6 wordt het gezamenlijke bieb-boek Toen 

mijn vader een struik werd avontuurlijk-duo-

gelezen. 

 
 
 

We hebben oor voor 
elkaar 

Bij Vreedzame School ronden we in alle 

klassen het thema 'we hebben oor voor 

elkaar' af. We hebben geleerd hoe we het 

beste onze mening kunnen geven, hoe je 

rekening kunt houden met het 

perspectief van een ander en hoe we 

conflicten daarover kunnen voorkomen of 

oplossen. Het volgende blok 'We hebben 

hart voor elkaar' gaat over gevoelens en 

rekening houden met elkaar. 

 

Even voorstellen 
Mijn naam is Lola Molenkamp en vanaf deze week zal ik 

naast Latifa de vaste leerkracht in 1/2B zijn. Op de 

maandag staan we samen en op donderdag en vrijdag 

draai ik de groep alleen. Ik ben 27 jaar, kom uit Amsterdam 

en volg momenteel het zij-instroomtraject waarbij ik leren 

en werken in het onderwijs combineer. Als onderdeel van 

dit traject heb ik de afgelopen drie maanden met juf Cora 

van groep 1/2A meegedraaid. Zo heb ik de Fiep al een 

beetje leren kennen! Hiervoor werkte ik als 

onderwijsadviseur en heb ik lesgegeven over identiteit en 

inclusie. Ik heb de overstap naar het onderwijs gemaakt 

omdat ik energie krijg van het werken met kinderen en ik 

het leuk vind om hen te helpen met leren. 

 



 
Op de boerderij 

De kleuters zijn gestart met het 

thema boerderij. Wat is een boerderij 

eigenlijk? En wat is het verschil met 

een kinderboerderij? Ze leren de 

namen van boerderijdieren en hun 

jongen en welke geluiden ze maken. 

En er wordt natuurlijk gepuzzeld, 

liedjes gezongen, verkleed en er zijn 

al prachtige kunstwerken gemaakt. 

 

Ei ei ei  
en we zijn zo blij 

Groep 3 heeft de letters f en ei geleerd 

en dat betekent dat de kinderen nu alle 

letters kennen. Ze vierden dit met een 

letterfeestje. Er gaan vele boeken 

doorheen, ook met de tutoren uit 

groep 7 die twee keer per week met 

groep 3 komen lezen. Heel intensief, 

maar vooral heel gezellig! 

 

Trakteren op de Fiep 
Als je jarig bent, sta je een dag in het zonnetje op de Fiep. Je mag dan ook iets lekkers 

uitdelen, maar hou het beperkt tot één ding. Geen zakken snoep, handenvol chocolaatjes 

of speeltjes. Kies bijvoorbeeld hieruit, ook voor de meester of juf: 

• Groente of fruit 

• Rozijnen of ander gedroogd fruit 

• Klein zakje chips of popcorn 

• Mini candybar (Mars, Twix, Smarties etc.) 

• Voorverpakt snoepje (denk aan: mini Mentos, Fruitella, Dummies, Haribo) 

• Waterijsje 

• (Zelfgebakken) cakeje of koekje 

Te grote traktaties geven we mee terug naar huis. Je kan altijd even met de leerkracht 

overleggen over de traktatie. Bedankt voor de medewerking! 

 


