
 

Margje werkt op drie scholen 

Ik ben Margje Meeusen, ik ben 38 jaar en 

woon met mijn vriend en twee kinderen in 

Amsterdam-West. Ik heb de Pabo gedaan 

en op verschillende basisscholen in 

Amsterdam gewerkt. Het nieuwe 

schooljaar start ik bij Doelab als leerkracht. 

Ik zal Doelab geven op drie verschillende 

scholen, waarvan één dag op de Brede 

School Fiep Westendorp. Doelab wordt 

gegeven aan kleine groepjes leerlingen 

die hiervoor zijn geselecteerd. De lessen 

zijn een combinatie van praktisch leren en 

mindsettraining. Ik heb voor Doelab 

gekozen omdat ik het fijn vind om 

leerlingen die dit juist nodig hebben wat 

extra persoonlijke aandacht te kunnen 

geven. Ik heb veel zin in aankomend 

schooljaar en kijk er naar uit jullie te 

ontmoeten.  
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15-07-2022 

Merel zingt graag 

Mijn naam is Merel van Keulen. Ik ben 

24 jaar en woon samen met mijn vriend 

Twan in Amsterdam. Je hebt mij 

misschien al vaker gezien op de Fiep, ik 

heb afgelopen schooljaar 

stagegelopen in groep 1/2d. Na de 

zomer ben ik vierde jaar pabo student 

en ben ik juf in groep 1/2d samen met 

juf Marloes. Ik kijk er enorm naar uit! In 

mijn vrije tijd zing ik in een koor en ga ik 

graag met vriendinnen uit eten. Voor 

nu wens ik jullie een fijne zomer toe en 

tot ziens in het nieuwe schooljaar. 

 



Kleuterslaapfeest 

Na twee jaar mochten we weer! Vossenjacht, op 

school slapen en ontbijten - wat een ervaring voor onze 

oudste kleuters! 

 

 

 

  



Afscheid groep 8 

Afgelopen maandag speelde groep 8 hun afscheidsmusical Soap in de Soep voor hun 

medeleerlingen en daarna voor hun familie. De ochtend erna was het officiële afscheid in 

de speelzaal, gevolgd door een lunch en het uitzwaaien door de rest van de school. 

Lieve Abdelbarie, Abdullah, Adam, Adam, Alexia, Amanda, Amin, Aya, Cauê, Dylano, 

Elysah, Ella, Emir, Faas, Finn, Ilias, Imran, Janat, Jassim, Jayandro, Jente, Jette, Justin, Lance, 

Liza, Luuk, Marwa, Melda, Meyra, Muhammed, Neeka, Nibel, Nila Nilay, Noa, Omaima, 

Raaf, Ranya, Samir, Shurdion, Siroun, Stef, Sunna, Theshna, Thirza, Tim, Wasim, Yassin, Yessica, 

Youssef, Yussra en Zikra: we gaan jullie enorm missen. Kom vooral nog eens langs om te 

vertellen over je nieuwe school, of om gewoon even te buurten! 

 
 

 

  



Cursus Taal en  

ouderbetrokkenheid op de Fiep 

Wil je met andere ouders praten over opvoeding en 

school? Wil je beter Nederlands leren lezen en 

schrijven? Kom dan na de zomervakantie naar de 

cursus Taal & Ouderbetrokkenheid op de Fiep.  

De cursus duurt ongeveer 11 weken. De lessen zijn 2x 

per week op dinsdag en vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur. 

De startdatum is dinsdag 30 augustus 2022. 

Aanmelden kan bij Haidy de Ridder: 

hdridder@bsfiepwestendorp.nl of bij TopTaal: 

tob@toptaalgroep.nl  Zet in de mail je voornaam + 

achternaam - telefoonnummer + adres - 

geboortedatum + BSN - e-mailadres. 

 

Schoolreisjes en feest 

Afgelopen week was het jaarlijkse zomerfeest op de Fiep. Ook 

waren er op de valreep meerdere schoolreisjes: groep 3 en 4 

gingen naar Oud-Valkeveen; groep 4 bezocht het Stedelijk 

Museum en de kleuters waren naar Sprookjeswonderland. De 

groepen 1/2 zijn de afgelopen week óók nog naar Speeltuin 

Sloten of Tuinpark Ons Buiten geweest. Wat was het gezellig! 
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