Ramadan is gestart!
Afgelopen vrijdag startte de
vastenperiode van de Islam. De
periode van bezinning en
verbroedering eindigt rond
maandag 2 mei met het
Suikerfeest.
Ramadan Mubarak!

Verkeersexamen
groep 7
Op dinsdag 12 april doet groep 7
het verkeersexamen theorie. Er
komt een verkeersexaminator op
school die de 30 ja/nee vragen
klassikaal afneemt. Uw kind heeft
het boekje Tussen school en thuis
ligt de echte wereld
meegekregen. Helpt u uw kind
met oefenen?

Ram

De Fiep
bestaat 10 jaar!
In mei zitten we alweer tien jaar in
ons mooie gebouw en dat gaat
gevierd worden. Voor een
jubileumkrant zijn we op zoek naar
verhalen van ouders en (oud)leerlingen over de school. Heb je
een leuke, grappige of fijne
herinnering aan de Fiep? Deel het
met ons:
evannifterick@bsfiepwestendorp.nl.

In de agenda
12 april: Verkeersexamen theorie groep 7
15 april: Goede Vrijdag (kinderen vrij)
18 april: Tweede Paasdag (kinderen vrij)
20 april: Kleutermusical
25 april – 6 mei: Meivakantie
10-12 mei: Fieploop
17 mei: schoolreisje groepen 5 en 6

Van China
naar Marokko
Groep 1-2d bouwde in de
bouwhoek pagodes na van
voorbeelden. Ze leerden over de
panda en tekenen panda’s met
wasco en ecoline. De door de
kinderen meegebrachte rijst werd
bekeken, waarna ze samen ‘rijst
met van alles en nog wat’ gemaakt
hebben - en daarna heerlijk
opgegeten!

De kleuters weten bijna allemaal wat ze moeten zingen en zeggen tijdens
de musical en deze week hebben ze een doorloop op het podium gedaan.
Raai de Kraai is van China naar Marokko gevlogen: iedereen heeft veel
geleerd over het land waar een aantal van onze Fiepfamilies vandaan
komt.

Junior Campus

Ouderbijdrage
Veel ouders hebben gehoor
gegeven aan de oproep de
ouderbijdrage voor dit schooljaar
te betalen. We hopen dat er nog
een aantal ouders volgt, zodat
de Fiep activiteiten als het
schoolreisje kan gaan
organiseren. U vindt alle
betaalgegevens in de brief in
Social Schools.

Groep 8 krijgt de komende tijd les van
Junior Campus. Ze gaan aan de slag met
het project Jonge Uitvinders, waar ze
middels ontwerpend en onderzoekend
leren kennis maken met Wetenschap,
Technologie & Kunst. De leerlingen
worden uitgedaagd om zelf te werken
aan uitvindingen die ten goede komen
aan de school of de buurt. Het
eindresultaat is een prototype van de
gezamenlijk bedachte oplossing – we zijn
benieuwd naar de tentoonstelling! Om het
prototype te kunnen maken zullen de
kinderen allerlei restmateriaal verzamelen
en mee naar school meenemen.

1 april!
Juf Josie werd een aantal keer flink in de maling genomen
en dus hield zij op haar beurt de kinderen van groep 4a
voor de gek. Ze vertelde dat de er weer veel kinderen
luizen hadden en dat ze extra gecontroleerd moesten
worden. Daarvoor had juf Josie iets nieuws: de kinderen
konden handig via een app op het digibord gecheckt
worden. Even voor het bord staan om één voor één
gescand te worden - en klaar. Wat namen de kinderen dit
serieus... Iedereen lag dubbel toen de grap onthuld werd!

Geen 1 april!
Sommige kinderen
dachten dat het een 1
april grap was.. maar nee
hoor! Het sneeuwde!

Nationaal Ballet
De kinderen van de groepen 6,
7 en 8 kregen vorige week
balletlessen van echte
ballerina’s en ballerino’s. De
lessen werden aangeboden
door het Nationaal Ballet . De
kinderen hebben goed
meegedaan en enorm
genoten!

Groep 4b speelde
vorige week
gezellig
woordspelletjes
met hun ouders.

Hoe liep het af?
Een tijdje geleden ging groep 3A
kijken wat er gebeurt als je een
ei in azijn legt. De schaal bleek
langzaam op te lossen. Het ei
was helaas niet bestand tegen
de vele voelende vingertjes en
knapte!

FlexDoelab Robots
Bij FlexDoelab staan Fixie en Growie centraal: robots die kinderen helpen een
actieve leerhouding aan te nemen en nieuwe technieken te leren. We hebben
de afgelopen periode hard gezaagd, geschroefd en getimmerd aan onze eigen
robots. Het was best ingewikkeld om robots te maken met even lange armen en
benen. En hoe zien de ogen, mond en antenne van een robot er eigenlijk uit?

Sporten op het zand
Marieke geeft weer beachvolleybaltraining!
Meld je door een bericht te sturen naar
Marieke Mars: 06-46762205. Tijden: dinsdag 12
april – 2 juni van 15.15 tot 16.15 uur | Locatie:
Handbalstraat 1 (Bij de Kaskantine,
Riekerhaven) |Kosten: € 30 per blok (= 6
trainingen), dit is incl. deelname aan 1 of 2
toernooien in Amsterdam verspreid over het
seizoen.

