
Deze maand op de agenda 

maandag 4 juli Schoolreis groepen 3 en 4 naar Oud-Valkeveen 

woensdag 6 juli Zomerfeest 15.00 tot 17.00 uur 

donderdag 7 juli Rapportgesprekken (kinderen vrij) 

vrijdag 8 juli Schoolreisje kleuters naar Sprookjeswonderland (geen koffieochtend) 

zaterdag 9 juli Tweedehandsmarkt en kinderactiviteiten op plein naast de school 

maandag 11 juli Eindmusical groep 8 'Soap in de soep' 

woensdag 13 juli: Kleuteruitstapje naar tuinpark 'Ons Buiten'  

vrijdag 15 juli Zomervakantie vanaf 12.00 uur 

 

 

 

 

Fiepflits 

 

Corona weer terug 

Verschillende leerlingen en leerkrachten 

hebben corona, of het net gehad. Wilt u 

uw kind testen als het klachten heeft die 

bij corona passen? Bij een positieve test 

gaat uw kind 5 dagen in quarantaine. Is 

uw kind op dag 5 - 24 uur klachtenvrij? 

Dag mag hij/zij de dag erna weer uit 

quarantaine. Nog niet klachtenvrij? Dan 

blijft uw kind in quarantaine tot het 

klachtenvrij is, of tot dag 10 van 

quarantaine. Er is dan namelijk geen 

besmettingsgevaar meer. Als de test 

negatief is, kan uw kind gewoon naar 

school toe komen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-07-2022 



Lekker weer 

Wat was het warm vorige week! 

Groep 3 mocht een keer extra 

buitenspelen; groep 4 kreeg ijsjes om 

het eind van de toetsweek te vieren; 

de kinderen van groep 5 konden hun 

tussendoortje lekker buiten opeten en 

groep 6 bakte pizza's bij de 

schooltuinen, belegd met zelf 

verbouwde groenten. 

 

En de Gouden Microfoon gaat naar... 

de naschoolse talentengroep van de Fiep! Deze 

performers verzorgden vorige week onder leiding 

van Priya en cultuurcoach Shaneequa een 

optreden in Aslan Muziekcentrum. De 

musicalgroep wist de hele zaal te betoveren en 

won een trofee. Gefeliciteerd! 

 

 

 

  



  



Afscheid van Annette, Aicha 

en Joppe 

Drie leerkrachten gaan ons na dit 

schooljaar verlaten. Ze nemen 

natuurlijk uitgebreid afscheid van 

hun eigen groep en doen dat ook in 

deze Fiepflits. We wensen ze veel 

succes en plezier op hun nieuwe 

werkplek. 

 

  

Groener gras voor Juf Annette 

Sinds 1994 ben ik werkzaam op de Fiep en over een 

paar weken sluit ik mijn werk hier af. In de zomer zoek 

ik de ruimte en de natuur in het Brabantse land op 

en verhuis naar Stevensbeek. Ik kan terugkijken op 

veel kinderen die ik heb mogen begeleiden, die ik 

groter heb zien worden, die ik jaren later tegenkom 

bij hun bijbaantje in de winkel of op een 

afstudeerfeest. 

Vele gesprekken met ouders gevoerd, veel geleerd 

over lesgeven, leuke activiteiten bij een thema 

uitgevoerd, veranderingen meegemaakt en 

prachtige kleutermusicals en slaapfeesten met de 

kinderen én collega’s beleefd. Wat een 

onvergetelijke tijd.  

Ik kijk heel erg dankbaar naar de periode op de 

Fiep, met mijn collega’s, de ouders en bovenal alle 

leuke, lieve en bijzondere kinderen in Amsterdam 

Nieuw-West. Ik wens jullie allemaal het allerbeste en 

wie weet tot ziens aan de andere kant van het land!    

Lieve groet, Annette (groep 1-2C en een klein beetje 

3B)   

 



  

Een bijzondere zoektocht voor juf Aicha 

Net als Annette werk ik ook al heel lang op deze school: 22 

jaar alweer. Mijn kinderen hebben allemaal op de Jan de 

Doper/Fiep gezeten. De jongste gaat dit jaar naar de 

middelbare school. 

Ik heb altijd met heel veel plezier en passie op deze school 

gewerkt. Sinds we op deze locatie zitten, werken Annette en 

ik in groep 1/2C. Die samenwerking is mij prima bevallen en 

we voelden elkaar goed aan. De kleuters van groep 1/2C zijn 

altijd het belangrijkste voor ons geweest en dat zijn er in tien 

jaar tijd heel wat geweest! Wij mochten de juffen van heel 

wat broertjes en zusjes zijn en elk jaar zeiden we tegen elkaar: 

"Wat hebben wij toch een leuke groep!"  

Waarom dan dit afscheid? Annette is op zoek naar groen en 

ruimte; ik ben op zoek naar mijn eigen identiteit. Die hoop ik 

te vinden in islamitisch onderwijs: in grote lijnen hetzelfde als 

regulier onderwijs maar wel vanuit een andere visie. Tot op 

het laatste moment waren er twijfels, maar toch durf ik de 

stap te nemen en ga mijn gevoel achterna. 

Gelukkig is het nog niet zover en hebben Annette en ik nog 

genoeg tijd om dit jaar fijn af te sluiten met de kinderen en 

ouders. De foto is deze week gemaakt tijdens het 

buitenspelen en dit is hoe ik graag herinnerd wil worden op 

school: "We zijn allemaal anders en het is allemaal goed!" 

Lieve groet, Aicha 

 

Juf Joppe krijgt meer tijd met haar gezin 

Ook ik ga de Fiep na de zomervakantie verlaten, want ik heb 

een baan dichter bij mijn woonplaats Castricum gevonden. 

Het was een lastige beslissing om te nemen en ik zal alle 

kinderen ontzettend gaan missen! Maar het is tijd voor nieuwe 

uitdagingen, op een plek waarbij ik minder reistijd heb, zodat 

ik er ook meer voor mijn eigen kinderen kan zijn. 

De komende weken ga ik nog even hard genieten van onze 

lieve groep kinderen! 

Lieve groet, Joppe 

 



Elke groep had ook een 

gezamenlijk kunstwerk 

gemaakt. Deze werken 

werden door een echte 

veilingmeester geveild tegen 

het hoogste bod. De 

fantastische opbrengst van 

bijna € 1.000 gaat naar 

nieuwe boeken voor de 

kleuterklassen. 

 

 
Het thema werd vorige week 

afgesloten met een 

tentoonstelling in de tot museum 

omgebouwde speelzaal. Ook de 

rest van het team en de andere 

leerlingen mochten een kijkje 

nemen en zij waren ook zeer 

onder de indruk! 

Op vrijdag was  

het museum speciaal 

 geopend voor  

de ouders en  

familie van  

de  

kleuters. 

 


