
Ouderbijeenkomst FlexDoelab 

Vandaag was er een informatiemoment voor ouders 

van kinderen uit de groepen 4, 5 en 6 die meedoen 

aan het FlexDoelab. De ouders kregen informatie over 

de manier van leren en werken in de flexdoelablessen 

en hebben kennisgemaakt met de begeleiders: juf 

Eva en juf Lieke. De kinderen werken op de vrijdag in 

het NME lokaal aan doe opdrachten waarbij 

geknutseld, maar ook gemeten, gerekend en gelezen 

moet worden. De robots die de kinderen hebben 

gemaakt tijdens het eerste thema, krijgen een mooi 

plekje op de benedenverdieping.  

 

 

 

Coronanieuws 

Alle lokalen hebben 

CO2 meters gekregen. 

 

Kleuterflexlab 

Na de krokusvakantie is het 

kleuterflexlab gestart. De kleuters 

werken aan uitdagende 

opdrachten, aansluitend bij het 

thema dat in de kleutergroepen 

aan de orde is. De kinderen gaan 

15 weken lang, 1x per week een 

uur met juf Tijsje aan de slag in 

lokaal 1-2f.  

 

Fiepflits 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-03-2022 

In de agenda 

15 april: Goede Vrijdag (kinderen vrij) 

18 april: Tweede Paasdag (kinderen vrij) 

12-21 april: Kleutermusicals 

25 april – 6 mei: Meivakantie 

10 mei: Ouderbijeenkomst voor kleuters 

“Jongleren in het verkeer" 

10-12 mei: Fieploop 

 



Rekenkangoeroe 

Vorige week donderdag deden 

veel kinderen van de Fiep mee 

aan de wereldwijde 

Rekenkangoeroe-wedstrijd. De 

kinderen ontdekken dat ze meer 

kunnen dan ze zelf denken. Half 

mei ontvangen we de uitslagen 

en... de prijzenpakketten! 

 

Geen speelgoed mee naar school 

De laatste tijd zien we weer veel 

knuffeltjes, Pokemonkaarten en 

ander speelgoed op school. Dit 

zorgt vaak voor conflicten of dingen 

raken kwijt. Uitzondering op deze 

regel is buitenspeelgoed: 

springtouw, elastiek, een bal etc. De 

regel is dan wel dat andere 

kinderen er ook mee mogen spelen! 

Als de kinderen iets mee willen 

nemen wat bij het thema past om 

te laten zien aan de klas, dan mag 

dat natuurlijk. 

 

Lentekriebels 

De eerste lentekriebels-les in 

groep 3 was: “Ik vind het fijn 

met jou”. Wie vind je lief en 

hoe kan je dat laten zien? 

 

  

Ballet voor groepen 6, 7 en 8 

Het Nationaal Ballet verzorgt net als vorig jaar in 

samenwerking met Aslan “Ballet in de klas” voor de groepen 

6, 7 en 8. Deze week waren er drie eerstejaars studenten uit 

Nieuw-Zeeland, Amerika en Spanje in groep 8a die ons van 

alles hebben verteld en vooral… laten zien!  

Naast het bekijken van een korte warming up - een dans uit 

De Notenkraker en uit Don Quichot - zijn we zelf ook aan de 

slag gegaan. Na onze eigen warming up hebben we de 5 

basishoudingen van het balletdansen ingeoefend én hebben 

we pirouettes gedaan. Dat was niet altijd even gemakkelijk 

maar wat deden we goed ons best! Ook mochten Jette en 

Ilias naar voren komen om met een van de dansers een 

oefening uit te voeren. 

 

https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/index.php/wedstrijd-2022


Ouderbijeenkomst Oekraïne 

Eergisteren is Lonneke ‘s ochtends 

op school geweest om ouders te 

ondersteunen die vragen hebben 

over hoe om te gaan met de 

oorlog in Oekraïne. Ze bracht 

prentenboeken en voorwerpen 

mee over vluchten en troost. Een 

ouder vertelde hoe hij met zijn 

dochter uit groep 1/2 spullen was 

gaan brengen naar Oekraïense 

vluchtelingen in Amsterdam. 

Lonneke is bereikbaar voor 

verdere vragen. 

 

Actie "Wij staan hier sterk" voor Oekraïne 

Vorige week zongen we met de hele school een lied om 

onze solidariteit met de inwoners van Oekraïne te tonen. 

Dat sloot ook goed aan bij ons Vreedzaam thema: Wij 

hebben hart voor elkaar. Buurtbewoners waren zó onder de 

indruk dat ze ons foto’s en filmpjes stuurden. Dank 

daarvoor! 

 

 

Verdiepingslessen Taal en Rekenen 
 

Na de krokusvakantie zijn ook de 

verdiepingslessen Taal en Rekenen 

voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8 

weer gestart. De kinderen gaan 1 of 

2x per week aan de slag met 

opdrachten waarbij de kinderen hun 

hersens flink moeten laten kraken om 

tot een oplossing te komen 

Holifeest 

Groep 5b maakte vrijdag 

kleurrijke hoedjes om Holi te 

vieren: het festival van de lente, 

de kleuren en de liefde. Daarna 

lekker buiten spelen! 

 

 

 


