
Zoomen met de klas  

Verschillende klassen hebben deze week met elkaar 

gevideobeld. Met het programma Zoom kon de hele 

klas elkaar zien. Groep 6a heeft gezongen voor hun 

jarige klasgenootje Jassim. Ze hebben elkaar ook tips 

gegeven over thuiswerken. Mooi om te zien hoe 

goed iedereen elkaar helpt! 

  

Verhalen delen 

Noé uit groep 4A schrijft graag verhaaltjes en leest ze 

dan voor aan de klas. Omdat dat nu niet op school 

kan, maakt ze filmpjes voor ons! Hier een klein stukje 

uit haar verhaal: 

Stiekem 

Noé zit thuis. Lorenn ook. Lorenn’s broertje en zusje 

ook. Noé’s broertje ook. Door het coronavirus mogen 

ze niet vaak naar buiten. Noé belt Lorenn. Noé zegt: 

‘Zullen we stiekem naar buiten?’. ‘Ja! Dan gaan we 

naar Emmy toe’ zegt Lorenn. ‘En dan naar Tara en 

Kaja!’ zegt Noé. ‘Ik vraag aan mijn moeder of ik naar 

buiten mag’. Even later komt Noé. ‘Wat duurde dat 

lang zeg Noé!’ 
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We hebben de  

afgelopen tijd weer veel 

leuke foto’s en filmpjes 

voorbij zien komen. In 

deze Fiepflits delen we er 

weer een paar met jullie 

ter inspiratie. 

Ouderbijdrage  

Als u een stadspas heeft, betaalt de gemeente 

voor u een ouderbijdrage van € 50,- nadat u de 

stadspas van uw kind op school heeft laten 

scannen. Op dit moment is dat natuurlijk niet 

mogelijk.  U kunt daarom nu een foto van de 

voor- en achterkant van de pas sturen naar 

bvdams@bsfiepwestendorp.nl of via whatsapp 

naar de schooltelefoon (06-20853015). Wij 

kunnen dan vanuit de foto de pas van uw kind 

scannen. Let op dat de barcode goed zichtbaar 

is! De gemeente betaalt dan uw bijdrage aan 

de school en daarmee is deze voor dit 

schooljaar voldaan. 

We zijn nog in overleg over de besteding van de 

ouderbijdrage zonder stadspas van 2019-2020.  

U krijgt hier volgende week een brief over.  

 

Harde werkers 1/2b 

Bibi heeft bij elk seizoen 

een voorwerp gezocht. 

Mees heeft het 

parkeerspel gespeeld 

en Max is een echte 

kunstschilder! 
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Hieperdepiep hoera! 

Er zijn natuurlijk een heleboel kinderen die nu hun verjaardag niet op 

school kunnen vieren. Juffen en meesters sturen hen natuurlijk wel 

een kaartje of berichtje. Nila (6a) deed iets heel bijzonders voor haar 

jarige klasgenootjes Zikra en Theshna. Zij maakte een mooie 

verjaardagstekening van stoepkrijt. Wat een goed idee, Nila! Zo laten 

we zien dat we hart voor elkaar hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip: je eigen mini-school 

Tara (4a), Joshua (1/2b), Jurre(3b) en Maud(1/2b) 

hebben namelijk samen met hun ouders een mini-

school opgericht. In de ochtend wordt er gerekend, 

gelezen en gegymd in het ene gezin. In de middag 

wordt er geknutseld, geëxperimenteerd, geklust, 

gebakken in het andere gezin. Als de kinderen aan 

het werk zijn bij het ene gezin, kunnen de ouders in 

het andere gezin ook echt even werken. 

 

 

Instructiefilmpjes  

De juffen en meesters zijn 

druk bezig met het maken 

van instructiefilmpjes. 

Evelyn en Nouhaila (1/2a) 

schrijven de letter b terwijl 

ze kijken naar het 

instructiefilmpje van juf 

Cora op Teams. 

 

Meten is weten! 

De groepen 6 zijn bezig geweest met het 

meten van de oppervlakte. Ook nu 

iedereen thuis aan het werk is, gaan we 

hiermee verder. Sunna (6b) laat zien hoe 

zij dat doet.  

Groep 4 zocht voor de Challenge van de 

dag uit wat er samen precies 1 kilo weegt. 

We leerden meteen dat 1 kilo hetzelfde is 

als 1000 gram. 

 

 


