
Week van de Lentekriebels 

Volgende week gaan we van start 

met de Week van de Lentekriebels! 

Er zal in de groepen 

(leeftijdsadequaat) aandacht 

worden besteed aan relationele en 

seksuele vorming.  

Filmpremière groep 7B 

 ‘Wie ben jij?’ 

Hallo ik ben Marouane. 

Mijn klas 7b en ik hebben een film 

gemaakt. De film heette wie ben jij? Het 

was heel leuk. We werkten in groepjes van 

3 en we gingen om de beurt 

elkaar interviewen. Op een dinsdag was 

de film klaar en toen gingen we in de 

avond naar de première. Het was heel 

gezellig. Alle ouders waren bij 

de première. Het was wel een 

beetje spannend als je jezelf zag maar 

het was wel leuk. Ouders waren 

ook geïnterviewd. Ze vonden het ook leuk 

als ze zichzelf in de film zagen.  

 

 

 Theatervoorstelling ‘Voor je het weet zijn ze groot!’ 

Gisteravond is de voorstelling van het  interactief  theater 

geweest. Er waren, ondanks de berichten over het coronavirus, 

38 ouders die actief meededen. Verschillende herkenbare 

opvoedsituaties kwamen voorbij (niet op tijd naar bed willen, 

niet willen ontbijten). Hilarisch maar ook herkenbaar en 

leerzaam doordat de ouders zelf tips gaven. Zoals het goede 

voorbeeld geven en niet zelf constant op je mobiel kijken. 

Save the date: De volgende bijeenkomst is op maandag 20 

april 19.30 (inloop 19.00) op de locatie De Bockesprong met 

het onderwerp: kinderen en sociale media. 
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‘Crash Course in Onderwijs’ 

In de week van 16 t/m 20 maart 

lopen er potentiele leerkrachten rond 

op de Fiep. Zij komen observeren, 

proeflessen geven en lessen volgen 

om te bepalen of ze de overstap 

naar het onderwijs willen maken.   

Zomerschool voor groep 7 

Van 6 t/m 24 juli is het weer 3 weken 

zomerschool in Geuzenveld. Het 

thema is ‘Kinderen van Amsterdam’. 

In de ochtend werken de kinderen 

aan schoolvakken, in de middag zijn 

er leuke, creatieve en ontspannende 

activiteiten. Als u uw kind wilt 

aanmelden kunt u op school een 

aanmeldformulier vragen. Wilt u 

meer weten? Ga naar: 

www.zomerschool-amsterdam.nl. 

Het aantal plaatsen is beperkt: wees 

er snel bij! 

 

http://www.zomerschool-amsterdam.nl/


Brief aan de minister-president van Jette (6A) 

Voor taal hebben wij een betoog geschreven 

met argumenten. De meeste kinderen hebben 

hun betoog aan hun vader, moeder of hun 

buurman geschreven. Ik heb een betoog aan de 

minister-president geschreven. In dat betoog had 

ik het over het milieu en het klimaat. Want ik vind 

dat er meer aan moet worden gedaan. Eigenlijk 

was het alleen maar voor taal, maar ik heb hem 

echt verstuurd. Een paar weken later heb ik een 

antwoord gekregen. In de brief stond dat het 

kabinet een klimaatakkoord heeft afgesloten. 

Daarin staan heel veel afspraken die eraan 

moeten bijdragen dat de opwarming van de 

aarde beperkt blijft. Zo wil het kabinet dat 

bedrijven minder CO2 gaan uitstoten meer 

mensen een elektrische auto kunnen 

aanschaffen. Verder moeten er meer windmolens 

op zee komen wordt er geld beschikbaar gesteld 

zodat mensen hun huizen kunnen isoleren. En je 

kunt zelf ook een bijdragen leveren. Het helpt al 

om afval te scheiden, zo min mogelijk voedsel te 

verspillen of bewuster met energie om te gaan. Ik 

hoop dat u na het lezen van dit bericht beter om 

gaat met het milieu. 

Tentoonstelling ‘Vondelingen’ 

Stadsarchief Amsterdam gaat 

NIET door 

De leerlingen van de groepen 6 

t/m 8 hebben een uitnodiging 

ontvangen van het Stadsarchief 

Amsterdam. De opening van de 

tentoonstelling op 26 maart 

gaat vanwege de maatregelen 

rondom het coronavirus, helaas 

niet door.  

Ouder-kindadviseur 

Latoya is met 

zwangerschapsverlof en zal 

worden vervangen door 

Maryam Akazim. Ze heeft 

inloopspreekuur op 

donderdagochtend. U kunt haar 

bereiken op dit telefoonnummer: 

06 38209272.   

 

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 ligt een invulblad waarop u uw gegevens kunt 

invullen. Dit kunt u inleveren bij de balie of bij Brenda. U krijg dan per telefoon een betaalverzoek.  

Een stadspas kunt u (of uw kind) laten scannen bij Brenda (in de bibliotheek of bij de balie). De gemeente 

betaald dan uw ouderbijdrage van €50,- voor alle activiteiten onder schooltijd inclusief schoolreisje. Het is 

belangrijk om hem te laten scannen voor 30 april. Let op: voor groep 8 leerlingen wordt er wel nog een 

extra bijdrage van €135,- gevraagd voor Ameland met of zonder stadspas. 

 

Tip van de agent! 

Er wordt vaak dubbel geparkeerd op 

de Voorburgstraat, hiervoor worden 

regelmatig boetes uitgedeeld. De 

Maassluisstraat is maar een klein stukje 

lopen en hier zijn genoeg 

parkeerplaatsen!   


