
Deze maand op de agenda 

maandag 6 juni: Tweede Pinksterdag (kinderen vrij) 

dinsdag 7 juni: Studiedag (kinderen vrij) 

half juni: Kleuters naar Cobramuseum (zie Social Schools) 

zondag 19 juni: Vaderdag 

20-23 juni: Groep 8 naar Ameland (groep 8 is 24 juni vrij) 

donderdag 23 juni: Schoolreisje groepen 7 

vrijdag 24 juni: Fiep Vernissage Kleuterbouw 

donderdag 30 juni: Groep 4 naar Stedelijk Museum 

donderdag 30 juni: Slaapfeestje oudste kleuters 

vrijdag 1 juli: Jongste kleuters hele dag vrij; oudste kleuters 

vanaf 11 uur 

 

 

 

 

Gevonden voorwerpen 

De la met gevonden 

voorwerpen begint weer 

aardig vol te raken. Ouders 

mogen bij het wegbrengen of 

ophalen even kijken er iets van 

uw kind in de la ligt. Helpt u 

mee de la leeg te maken? 

 

Op reis 

Veel kinderen uit groep 3 hebben iets 

meegenomen om te laten zien uit een ander 

land, want het thema deze periode is 'op reis'. 

Tijdens de theaterles gingen de kinderen naar 

het strand, naar het circus en naar een 

restaurant. Kunnen jullie zien wat ze 

uitbeelden? 

 

Fiepflits 

 

Zomerfeest 

Woensdag 6 juli gaan wij het 

zomerfeest vieren op schoo!. Meer 

informatie over de dag volgt. Wil je 

meedenken en meehelpen om een 

planning voor die dag te maken? 

Geef je dan voor 10 juni op via Social 

Schools bij Brenda. Brenda neemt 

contact met u op voor verdere 

informatie. Alvast bedankt! 
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Ouderbijdrage 

Hebben uw kinderen dit schooljaar 

ook genoten van schoolreisjes, 

feesten en de activiteiten tijdens de 

overblijf? De ouderbijdrage is vrijwillig, 

maar het is moeilijk al die leuke 

dingen te organiseren als er geen 

geld voor is. Zou u, als u nog niet hebt 

betaald, dat alsnog willen doen? 

Ouders met een stadspas kunnen 

deze laten scannen bij Brenda, dan 

betaalt de gemeente uw 

ouderbijdrage. 

 



Slaapfeest  

oudste kleuters gaat door! 

Het is op de Fiep traditie om met de 

kinderen die naar groep 3 gaan een 

nachtje op school te slapen. Op 

deze manier sluiten wij de 

kleuterperiode af. Door corona kon 

dit feest twee jaar niet doorgaan, 

maar dit jaar kan het weer: op 30 

juni. Dit betekent dat alle andere 

kleuters op vrijdag 1 juli vrij zijn: zet 

dit alvast in uw agenda. 

 

Proeflessen hockey 

Xenios geeft in mei en juni weer gratis proeflessen hockey voor kinderen 

van 6 t/m 12 jaar! Kom jij ook? Je gaat leuke oefeningen doen en na 

afloop wat drinken. En neem gezellig een klasgenootje, vriendje of 

vriendinnetje mee! Je ouders mogen blijven kijken. 

• Waar: Xenios, Sportpark Sloten, Sloterweg 1043, Amsterdam. 

• Wanneer: woensdag 25 mei, 1 en 8 juni van 16:30 tot 17:30 uur 

• Wat heb je nodig: makkelijke kleding, kunstgrasschoenen of 

gymschoenen, scheenbeschermers, mondbeschermer (voor 6 

euro bij onze bar te koop) en een hockeystick. Eventueel kun je 

een stick bij ons lenen.  

• Aanmelden: stuur een mailtje naar proefles@xenios.nl met je 

naam, leeftijd en welke woensdag(en) je mee wilt doen. 

Meer weten over hockeyen bij Xenios? Scan de QR code, of stel je 

vragen aan de vrijwilligers die bij de proeflessen aanwezig zijn. 

 
 

 

Romeinse  

bouwwerken 

In groep 5 werden er 

presentaties gegeven over 

de Romeinse bouwwerken 

die de kinderen hebben 

gemaakt. Samenwerken 

was daarbij heel belangrijk! 

 

 

 

  



De kinderen maken zelf 

ook kunstwerken. Deze 

worden tentoongesteld 

en te koop 

aangeboden op onze 

eigen Fiep vernissage 

op vrijdag 24 juni. 

 

Aslan Zomerschool 

Ben je tussen de 6 en 12 jaar, gek van muziek, dans 

en/of theater en heb je zin om in de laatste week 

van de zomervakantie creatief uit je bol te gaan? 

Dan is de Aslan Zomerschool echt iets voor jou! Van 

capoeira tot dj en van darbuka tot streetdance: bij 

ons werk je elke dag aan andere skills. 

Kosten voor de zomerschool: gratis met Stadspas en 

150 euro per week voor andere deelnemers. De 

Aslan Zomerschool duurt van maandag 22 augustus 

t/m vrijdag 26 augustus, 10:00 - 16:00 uur, locatie Louis 

Bouwmeesterstraat 214. Inschrijven kan hier: 

https://www.aslanmuziek.nl/cursus/aslan-

zomerschool/ 
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