
Buurtgezinnen.nl 

In ieder gezin zit het weleens tegen.  

Soms duurt zo’n periode te lang en stapelen problemen zich 

op. En als je dan geen steunend netwerk hebt, loopt de 

emmer al snel over. Voor die gezinnen is ook in Amsterdam-

West het initiatief: Buurtgezinnen.nl. 

 

Buurtgezinnen.nl zoekt voor overbelaste gezinnen een 

steungezin. Dit steungezin helpt en biedt steun gericht op 

de kinderen in het gezin. Buurtgezinnen.nl wil zo voorkomen 

dat de kinderen gaan lijden onder de gezinsproblemen. De 

steun van het steungezin varieert van een dagdeel per 

week tot maximaal een weekend per 2 weken. Kijk voor 

meer informatie op www.buurtgezinnen.nl.  

 

Wil je steungezin zijn of kun je juist steun gebruiken? Neem 

dan vrijblijvend contact op met Shanna, zij is de coördinator 

van Buurtgezinnen.nl in Amsterdam-West.  

Telefoon: 0644816765  

Email: shanna@buurtgezinnen.nl 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 april 2020 

Geen printer? Geen probleem! 

Ook als je geen printer hebt kun je 

nog de lente bingo wandeling doen!   

De zusjes van Siraj (1/2a) hebben een 

prachtige bingo getekend voor hun 

broertje. 

Meivakantie 

We hebben de afgelopen 6 weken 

heel hard (online) gewerkt; kinderen, 

leerkrachten én ouders. We wensen 

iedereen een heel fijne meivakantie! 

Je zou bijna vergeten dat er nog 3 

bijzondere dagen in deze 

meivakantie zitten (koningsdag, 

dodenherdenking, Bevrijdingsdag). 

We hopen dat jullie tot rust kunnen 

komen en hopen na de vakantie alle 

kinderen weer snel te zien.  

OPROEP! 

Maak een grappige, ludieke 

foto van jezelf tijdens de 

meivakantie waarop te zien is 

dat je blij bent dat je weer naar 

school toe gaat. 

 Stuur deze foto naar 

wvzon@bsfiepwestendorp.nl . De 

foto’s zullen in de school 

gehangen worden. Juf Wilma zal 

een mooie fotocollage hiervan 

maken. 

 

 

Fijne Ramadan! 

Bij veel gezinnen van onze school start deze week de 

maand Ramadan. Er worden al veel voorbereidingen 

getroffen hiervan een gezellige maand te maken. Zo 

heeft juf Latifa al lekkere honingkoeken gebakken en 

hebben Ghizlane en Zinedine (1/2b) een 

ramadankalender gemaakt.  

Via deze weg willen wij iedereen die meedoet aan de 

Ramadan een fijne maand toewensen! 
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Blijf thuis 

Mehdi (5a) heeft goed 

verwoord hoe we de 

afgelopen tijd met de corona-

situatie zijn omgegaan:  
‘Als je geen coronavirus wil 

krijgen, dan blijf je thuis.’  

School 

School is iets waar kinderen heen gingen 

School daar leerde je wat 

Nu zit iedereen thuis 

Nu ligt hij toch wat lager die lat 

Of hoger, nou wat boeit mij dat 

 

Op school leerde je uit boeken 

Maar nu zit iedereen op de computer aan 

het zoeken 

Alleen het toetsenbord aan raken 

Zonder de hersens te laten kraken 

 

Misschien komt het ooit weer terug 

Dan is dit rare tijdperk achter de rug 

 

Thijs Ruiter 

 

gedichten groep 8b 

Een schat 

Een juf of meester heb je niet voor even, 

maar de rest van je leven. 

 

Want ook al zie je hen nooit meer terug, er 

komt een dag 

en nog een dag en nog een dag… 

 

 Ja, echt dat je zegt: 

Weet je nog ? 

Onze juf en onze meester ... 

En je droomt dan weg, tussen alle 

herinneringen die je hebt meegemaakt. 

 

Het is een schat, die je in je hoofd bewaart. 

 

Adam Afriad 

 

Cas (4b) deed mee met de challenge: beeld een 

prentenboek uit. Hij koos voor deze tekening van Fiep! 

Videobellen 

Ook deze week hebben veel klassen 

met elkaar gevideobeld. De kinderen 

van 1/2c lieten het boek zien dat ze 

aan het lezen waren en vertelden 

hoe dit heette en wat ze er leuk (of 

niet leuk) aan vonden. 

Dat deden ze allemaal heel goed!  

 

Post 

Van een mooie 

tekening krijgen per 

post wordt iedereen 

blij! Dat hebben de 

kinderen uit 1/2b 

ontdekt. 


