
Hartenpost  

Nu de helft van de groepen om en om naar 

school gaan, missen veel kinderen elkaar na 

acht weken thuiswerken nog steeds. Veel 

groepen proberen toch contact met elkaar te 

houden. In groep 4 laten ze kaartjes voor elkaar 

achter, in groep 6 sturen ze elkaar briefjes via de 

hartenpost en in groep 7 maken ze een 

videoboodschap voor elkaar.  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 mei 2020 

Drie winnaars paasquiz op de 

Fiep! 

Juf Lonneke geeft normaal 

gesproken rond deze tijd 

levensbeschouwing op school. 

Dat gaat nu helaas niet door. Er 

hebben wel verschillende 

leerlingen van de Fiep 

meegedaan aan een paasquiz 

van juf Lonneke. De winnaars 

zijn: Adriana en Juliette (5a) en 

Adam A (8b). Gefeliciteerd!  

 

 

 

Cito-toetsen 

De Cito-toetsen zullen medio juni in 

afgeslankte vorm worden afgenomen.  

Dit is een stedelijke afspraak. 

Fotograaf 

Op donderdag 28 mei en vrijdag 29 mei komt de 

schoolfotograaf op school. Dit gebeurt volgens de RIVM 

richtlijnen. De fotografen houden zoveel mogelijk 

anderhalve meter afstand van de kinderen en maken 

alleen portretfoto’s. Van alle portretfoto’s zal een collage 

worden gemaakt in plaats van de groepsfoto.  

Er worden alleen broer/zussen foto’s gemaakt in groep 8. 

Dit gebeurt allemaal onder schooltijd onder leiding van 

Brenda. Dit schooljaar kunnen we helaas geen 

ouderhulp inschakelen omdat ouders de school niet in 

mogen. We hopen wel dat u zich volgend schooljaar 

weer wilt opgeven om te helpen.  

 

Let op! 

De studiedag van 2 

juni komt te vervallen. 

2 juni is dus een 

gewone schooldag. 

We zijn weer begonnen! 

Alle juffen en meesters van de 

Fiep zijn heel blij dat de 

kinderen weer op school zijn. 

Het was even wennen aan 

alle nieuwe maatregelen, 

maar we proberen de school 

samen zo fijn en veilig mogelijk 

te houden voor iedereen. 

 

 

 

Denkt u aan de ouderbijdrage? 

De ouders met een stadspas kunnen deze 

meegeven aan hun kind voor het scannen 

op school. We zouden het fijn vinden als u het 

bedrag overmaakt om de school te steunen.   

 

 

Ga en stopspel! 

Soraya (4a) heeft 

een leuk en sportief 

spel bedacht om de 

tafels te oefenen. 

Beide groepen 4 

deden mee. Het 

was heel leuk!  

Suikerfeest 

Op 24 mei is het Suikerfeest. Op 

maandag 25 en dinsdag 26 mei 

besteden we hier aandacht 

aan, maar willen we jullie 

vragen geen lekkernijen mee te 

geven. 


