Fiepflits

Op de agenda
23 april – 8 mei: Meivakantie
2 mei: Suikerfeest
4 mei: Dodenherdenking
5 mei: Bevrijdingsdag
8 mei: Moederdag
10 mei: Ouderbijeenkomst groep 1-2 Jongleren in
het verkeer

Hulp nodig bij Fieploop!
We zoeken voor 10, 11 en 12 mei
nog klaar-overs, loopbegeleiders,
ouders met een bakfiets als
bezemwagen, pauzehulp en
mensen die donderdagavond
helpen met alles klaarzetten voor
het feest. Inschrijfformulieren voor
deelname aan de Fieploop en het
aanbieden van ouderhulp liggen op
de balie!

10 mei – 12 mei: Fieploop
12 mei: Fiep bestaat 10 jaar!
17 mei: Schoolreisje groepen 5 en 6
18 mei: Informatieochtend nieuwe ouders

We zijn allemaal anders
Na de meivakantie starten we met blok 6
van de Vreedzame School. De lessen gaan
over overeenkomsten en verschillen tussen
mensen. We werken aan acceptatie en
waardering van elkaars
levensbeschouwing, cultuur en sekse. De
kinderen leren dit het beste als ze in kleine
groepen hun eigen omgeving verkennen
en hun bevindingen bespreken in de klas.

Wie geeft er les?
Er zijn volgend schooljaar
vacatures voor groep 1-2.
Weet u iemand die op onze
fijne school aan de slag wil?
Laat het Jan weten!

Geen water!
Vorige week donderdag was het water in de school een paar uur
afgesloten: heel onhandig! De moeder van Nila kocht een pallet vol
waterflessen en leverde die af bij de school, zodat alle kinderen hun bekers
konden vullen. De leerlingen van groep 8 waren net druk bezig de route
tussen hun huis en hun middelbare school uit te tekenen op de kaart, dus
de verfrissing kwam goed van pas. Hartelijk dank!

Schooltandarts
Alle kinderen die staan ingeschreven bij de Stichting Jeugdtandverzorging
Amsterdam (JTVA) worden vanaf 9 mei op de Fiep door de tandarts
gecontroleerd. Kinderen wiens gebit is nagekeken, krijgen een tandartskaart
mee waarop staat of verdere behandeling nodig is. Als uw kind bijvoorbeeld
een gaatje heeft, zal de tandarts contact met u opnemen.
Kinderen die niet zijn aangemeld, worden niet gecontroleerd. Zij krijgen wel
een inschrijfkaart mee. De tandartscontrole (twee keer per jaar) is gratis tot uw
kind 18 jaar wordt. Ook het verwijderen van tandsteen, het maken van foto’s
en het vullen van gaatjes wordt door uw zorgverzekeraar vergoed.
Als u vragen heeft over de controle of inschrijving van uw kind, kunt u JVTA
bellen op 020-6166332 of 06-42518107. De tandarts is ook per mail bereikbaar:
kwillemse@jtv-amsterdam.nl

Oud-leerling Rauf wil naar Japan
Oud-Fieper Rauf ging vorig jarig naar de middelbare
school en heeft een passie voor beeldende kunst.
Op zijn zesde is hij gestart bij Meervaart Jong en
inmiddels bereidt hij zich voor op de volgende stap:
naar Japan om daar les in anime te krijgen. Lees hier
het hele interview met onze ambitieuze oud-leerling.

Update Fiep 10 jaar
De jubileumkrant raakt al goed gevuld!
Ben je leerkracht, ouder, leerling of
buurtbewoner en wil je ook graag
vertellen waarom je zoveel van de Fiep
houdt? Stuur dan een berichtje naar
evannifterick@bsfiepwestendorp.nl

We wensen
jullie allemaal
een fijne
meivakantie!

Ouderbijeenkomst Jongleren
in het verkeer
Op dinsdag 10 mei 2022 om 08.45u09.45u of om 12.45u -13.45u is voor
de ouders van de kinderen in de
groepen 1 en 2 een bijeenkomst
over verkeersveiligheid. Aanmelden
kan bij de leerkracht van uw kind, of
via Social Schools.

Paasei-estafette
in groep 5!
De groepen 5 hebben
vorige week Pasen gevierd
met een paasei-estafette.
Lekker in het zonnetje!

Groep 6
tuiniert in de
zon!

Vrolijk Pasen!
In groep 3 kwamen ouders helpen bij het
paascircuit: we hebben een kuikentje in een ei
geknutseld, bingo gespeeld, in een paasboekje
gewerkt en paas-ganzenbord gespeeld. We
hebben de middag afgesloten met een filmpje
van Pieter Konijn en de kinderen hebben daarbij
heerlijke paaseieren gegeten.

Dramales groep 7
Tijdens de dramales van
Shaneequa mochten de kinderen
een attribuut uitkiezen voor hun
eigen personage. Ze hebben
verschillende opdrachten
gekregen. Het was een leuke les!

Sssst! Wij
maken de
Centrale
Eindtoets!

Alle kleutergroepen hebben de
afgelopen twee weken de
musical opgevoerd. Er was
duidelijk supergoed geoefend en
wat zag iedereen er prachtig uit!

