
Feestweken 

Wat was het gezellig vorige week! We vierden dat het in de 

meivakantie Eid al-Fitr (suikerfeest) was geweest. Honderden 

kinderen en ouders deden mee met de Fieploop en op de 

laatste avond was er het Fiep 10 jaar feest. Daarbij kreeg ook de 

grote brug over de Westlandgracht een nieuwe naam: de Fiep 

Westendorpbrug! De volgende ochtend trakteerde de Fiep 

Foundation de school op heerlijke gebakjes en kregen alle 

oudste kinderen de jubileumkrant mee naar huis. 
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https://issuu.com/bsfiepwestendorp/docs/fiep_10_jaar


Juf Tijsje stelt zich 

voor! 

Ik zit al meer dan 22 jaar in het 

onderwijs; in 2014 ben ik mij 

gaan specialiseren in kinderen 

die wat extra uitdaging nodig 

hebben. Ik heb voor de Day-a-

Week school gewerkt en heel 

wat plusklassen mogen 

opzetten. Ik vind het heerlijk om 

kinderen ertoe te zetten hun 

hersens te laten kraken. 

 

Nog meer feest! 

Deze week vieren we het ambtsjubileum van Wilma van 

Zon (25 jaar KBA), Natasja Meijer (25 jaar KBA) en directeur 

Jan van Aert (40 jaar bij KBA-Jan de Doper/Fiep). Het 

drietal werd woensdag thuis opgehaald met een 

limousine, waarna de kinderen hen op het plein 

verwelkomden met een persoonlijk lied. Het feest met het 

team ging ‘s middags en ‘s avonds nog lang door! 

 

Volgende week beginnen 

de citotoetsen! 

De groepen 3 tot en met 7 maken 

de komende weken hun 

voortgangstoetsen. Wat kunt u 

doen om u kind goed voor te 

bereiden? Zorg dat uw kind op tijd 

naar bed gaat en met een goed 

ontbijt naar school komt. 

 

Verdiepingslessen taal en rekenen 

Na de voorjaarsvakantie zijn de verdiepingslessen taal en 

rekenen voor kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 weer 

gestart. De kinderen gaan een of twee keer per week met 

juf Tijsje aan de slag met opdrachten waarover ze echt 

even moeten nadenken om tot een oplossing te komen.   

Bijvoorbeeld: een logiquiz lijkt logisch. Dat is het ook, maar 

vind de logica maar eens: dat valt nog niet mee! Wat doe 

je als het onoplosbaar lijkt? Geef je op? Vraag je hulp? Wat 

is jouw tactiek? En hoe maak je een eigen logiquiz die de 

andere kinderen gaan oplossen? Hoe pak je dat aan? Waar 

begin je? 

Groep 7/8 is bij rekenen bezig met het oplossen van Knight 

Switch vraagstukken en groep 5/6 is bezig met cijferpuzzels. 

Binnenkort gaan zij hun eigen cijferpuzzel maken. We zijn 

benieuwd! 

 

 

 

  



Bee-Bots in Flexlab - Doelab 

We zijn met een nieuw thema gestart in 

Flexlab/Doelab: Bee-Bots, een soort 

programmeerbare robotjes. We leren de 

basisprincipes van de programmeertaal om 

daarna zelf aan de slag te gaan met het 

coderen en decoderen van een Bee-Bot. 

De leerlingen maken een uitgemeten 

parcours van Kapla; programmeren een 

choreografie; laten de Bee-Bots dansen op 

muziek en maken 

 een uitdagend rekenspel! 

 

Zomerschool 2022 
 

De Zomerschool Amsterdam Nieuw-West 

2022 wordt ook dit jaar weer 

georganiseerd voor de groepen 3 tot en 

met 8! Er is nog plek, dus mocht u 

belangstelling hebben, geef uw kind dan 

op. 
 

18 juli – 5 augustus voor de groepen 3-7 

(drie weken: vier dagen per week, 

woensdag vrij) 
25 juli – 5 augustus groep 8 Sterk naar de 

brugklas (twee weken) 
 

Je schrijft je in voor de groep waar je dit 

schooljaar ook in zit via Home - 

Zomerschool Amsterdam (zomerschool-

amsterdam.nl) 

 

 

 

 

  

Op de agenda 

Donderdag 26 mei: Hemelvaartsdag (vrije dag) 

Vrijdag 27 mei: Vrije dag 

Maandag 6 juni: Tweede Pinksterdag (vrije dag) 

Dinsdag 7 juni: Vrije dag 

 

https://zomerschool-amsterdam.nl/
https://zomerschool-amsterdam.nl/
https://zomerschool-amsterdam.nl/


Wie staat er voor 

de klas? 

We zoeken leerkrachten 

die volgend jaar aan een 

onderbouwklas les willen 

geven. Kent u iemand die 

misschien graag op de 

Fiep zou willen werken? 

https://bsfiepwestendorp.

nl/vacatures/ 

 

Drie Fiepers zijn beste rekenaars van Nederland 

Ook dit jaar heeft de Fiep  meegedaan aan de landelijke rekenwedstrijd. Maar liefst 72 Fiepers 

gingen de uitdaging aan op 17 maart. Muisstil was het tijdens de wedstrijd. Veel kinderen hadden 

de maximumtijd nodig en sommige leerlingen kwamen zelfs met een verhit gezicht het lokaal uit! 

De opgaven waren pittig. 

Afgelopen maandag, 16 mei, werd de uitslag bekend gemaakt. Maar liefst 19 leerlingen 

behoorden bij de beste 20% van Nederland. Zij ontvingen naast het certificaat en het 

deelnemersprijsje nog een extra prijs.  

De beste 3 leerlingen van de Fiep behoorden zelfs tot de beste 1% van Nederland. Jurre 

Schneiders, Faas Jonk en Isis Rijken. Isis’ score was zelfs 99,8%. Met deze score werd ze de winnares 

van de Fiep.  

Graag willen we Faas nog even extra in het zonnetje zetten. Hij behoorde alle keren dat hij 

meedeed bij de beste 1% van Nederland. Wat een super prestatie! Faas, we hopen dat je wat 

gaat doet met dit uitzonderlijke talent en verwachten nog wat van je te horen in de toekomst. 

 

  

Kleuterflexlab   

Na de krokusvakantie is het kleuterflexlab gestart. De kleuters werken aan 

uitdagende opdrachten die aansluiten bij het thema dat in de 

kleutergroepen aan de orde is. De kinderen gaan 15 weken lang, een 

keer per week een uur met juf Tijsje aan de slag.   

En wat een feestje is het! Met de kleuters hebben wij het bijvoorbeeld 

gehad over de volgende vragen: 

• Wat kan je nog meer met eetstokjes dan eten? 

• En waar ligt Egypte eigenlijk? In welk continent? 

• Op welk coördinaat ligt de schat in de piramide begraven? 

Je zou bijna denken dat dit geen kleuterstof is, maar dat is het wel! We 

vroegen hen ook waarom een Sfinx het onderlichaam van een leeuw 

heeft en een hoofd van een mens. Een van de leerlingen zei hierop: ”Een 

Sfinx beschermt de piramide. Hij heeft dus het lichaam van een leeuw - 

want die is sterk - en het hoofd van een mens, om zijn hersenen.” 

 

 

https://bsfiepwestendorp.nl/vacatures/
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Ondersteboven 

De groepen 5 en 6 hebben een 

heerlijk schoolreisje naar IJmuiden 

gehad: Expeditie Robinson-

opdrachten, bubbelvoetbal, 

pootjebaden, beach volleybal en 

pijl-en-boogschieten. Het was soms 

nog best een uitdaging want bij 

iedere opdracht was samenwerken 

erg belangrijk. We hebben een 

heerlijke dag gehad! 

 

 


