
Nationale Voorleesdagen 

Afgelopen woensdag begonnen de Nationale 

Voorleesdagen. We hebben hier op school 

aandacht aan besteed door in alle klassen extra 

voor te lezen. In sommige klassen hebben ook 

ouders en leerlingen voorgelezen. Zo ontdekken 

de kinderen nieuwe boeken en bevorderen we 

hopelijk het leesplezier!  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  24 januari 2020 

Vreedzame school posters 

Afgelopen periode hebben we gewerkt 

aan het blok ‘We hebben oor voor elkaar’. 

We hebben geleerd om verschillen te 

overbruggen door naar elkaar te luisteren. 

Zo kunnen we elkaar goed begrijpen en 

misverstanden en conflicten vreedzaam 

voorkomen en oplossen. Hoe praat je met 

elkaar? Wat zijn vooroordelen? Wat kan ik 

leren van het gezichtspunt van iemand 

anders? Om iedereen in de school te 

herinneren aan de kracht hiervan, heeft 

groep 6a posters gemaakt met teksten. De 

groepen 1/2  b en 3a hebben de foto’s 

erbij gemaakt. Ze hangen op verschillende 

plekken in de school.  

 

 

 

 

Denkt u aan de ouderbijdrage? 

U kunt de ouderbijdrage van €125,- zonder 

stadspas overmaken op onze rekening. 

Rekeningnummer NL82INGB0005400862 t.n.v. Ov 

Brede school Fiep Westendorp. 

Schrijf de naam en klas van uw kind in de 

omschrijving. U kunt ook betalen via een 

betaalverzoek. Bij de balie liggen invulbladen 

(telefoontjes) waarop u uw gegevens kunt invullen. 

Het ingevulde blad kunt u inleveren bij de balie of 

bij Brenda.  

Stadspas? U kunt de pas van uw kind laten 

scannen bij Brenda (in de bibliotheek of bij de 

balie). De gemeente betaalt dan uw 

ouderbijdrage van €50,- voor alle activiteiten onder 

schooltijd incl. schoolreisje. Let op! Voor groep 8 

leerlingen wordt er een extra bijdrage van €135,- 

gevraagd voor Ameland (met of zonder stadspas). 

 

 

 



 

 

 

Ouderbijeenkomst: Kinderen en geld 

Dinsdagavond  21 januari is de bijeenkomst financiële opvoeding op de 

Bockesprong  geweest. Er waren 18 ouders aanwezig. In de bijeenkomst 

werd het belang van financieel opvoeden besproken. Schulden worden 

een steeds groter probleem. Wanneer  kinderen in de jeugd leren om gaan 

met geld, zorgt dat ervoor dat  zij  later ook beter omgaan met geld. 

Hoe? Zakgeld is een leermoment! Wekelijks een vast bedrag,  zelf 

keuze laten maken, wat er voor gekocht wordt, een bepaalde periode 

overbruggen en op is op. Was u niet in de gelegenheid om de bijeenkomst 

bij te wonen? Op de website van de Pedagogische Alliantie 

Westlandgracht info@p-a-w.nl, wordt de PowerPoint presentatie van de 

bijeenkomst financiële opvoeding geplaatst zodat u dit nog kan nalezen. 

 

Ouderkind-adviseur 

Latoya gaat binnenkort met zwangerschapsverlof.  

Er is voor vervanging gezorgd . Of de tijden 

hetzelfde blijven is nog niet bekend, we houden u 

op de hoogte! 

Wij gaan staken! 
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari gaat het 

team van de Fiep staken! We staken mee voor 

minder werkdruk, meer collega’s en een 

fatsoenlijk salaris. Een groot aantal collega’s loopt 

mee met de mars door het centrum van 

Amsterdam. 

 

De school is deze dagen dus gesloten. 

We hopen op jullie begrip en steun! 

  

Luizen gesignaleerd! 

Er zijn luizen gespot in de school!  

Het heerst weer flink dus houd het 

haar van uw kind goed in de 

gaten en probeer regelmatig te 

controleren. 


