Amsterdam, 2 september 2021
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Beste ouders en verzorgers,

De eerste twee weken van het schooljaar zitten er bijna op! Het was heel fijn om iedereen weer te
zien en alle verhalen over de zomervakantie te horen. De Fiep moest het door een storing de eerste
dagen zonder internet doen, dat was wel even een uitdaging. Inmiddels werkt alles weer naar
behoren.

Klassen naar huis door corona
Helaas blijkt corona nog steeds rond te gaan: maar liefst vier groepen moesten minstens 5 dagen
thuis in quarantaine nadat er besmettingen waren geconstateerd. Om te voorkomen dat kinderen
nog meer onderwijstijd verliezen, willen we u nogmaals vragen zich aan de RIVM-richtlijnen te
houden.

Neem uw verantwoordelijkheid, we doen het samen!
●
●

stuur uw kind niet naar school als u vermoedt dat hij/zij of een familielid corona heeft;
als iemand in uw gezin klachten heeft en zich heeft laten testen bij de GGD, wacht dan op de
testuitslag vóór u uw kind naar de school stuurt. We doen het samen!

Nationaal Programma Onderwijs
Alle scholen zijn in de afgelopen 18 maanden meerdere weken dicht geweest vanwege de
coronacrisis. Veel leerlingen hebben toen een vertraging opgelopen in taal, rekenen of sociale
vaardigheden. De Fiep krijgt de komende jaren een speciaal budget om kinderen waar nodig extra
hulp te geven.
We gaan dit geld onder andere gebruiken voor:
●
●
●

Chromebooks in groep 1-4
Verder ontwikkelen digitale vaardigheden
Vergroten van de zelfstandigheid van leerlingen

●
●
●
●
●
●

Nieuwe online leeromgeving: Faqta
Meer tijd voor taalontwikkeling en woordenschat
Rekenles op (meer) verschillende niveaus
Ondersteuning van leraren in de klas
Een sport- en spelbegeleider voor tijdens de pauzes
Meer feestjes en uitstapjes!

Faqta: digitalisering en zelfstandig werken
Wat betekent dit extra budget voor uw kind? Alle leerlingen profiteren van de aangeschafte nieuwe
Chromebooks en een verdere ontwikkeling van hun digitale vaardigheden. Het team is vol energie
aan de slag gegaan met de nieuwe lesmethode voor wereldoriëntatie: Faqta. De thema’s in deze
online leeromgeving sluiten aan op de kerndoelen 'Oriëntatie op jezelf en de wereld' en 'Kunstzinnige
oriëntatie'. Ook de 21e-eeuwse vaardigheden zijn geïntegreerd in deze methode: zelfstandig kunnen
werken en zelf verantwoordelijkheid nemen voor je leerproces.
Extra handen
We zetten daarnaast in op ‘extra handen’, zoals leraarondersteuners. Leraren hebben daarmee meer
tijd voor kerntaken en het wegwerken van eventuele leervertragingen in hun klas. Helaas is het door
de gespannen arbeidsmarkt een uitdaging om voldoende professionals aan te trekken. Gelukkig
kunnen we studenten van Studytree inzetten.
Positieve sfeer
Een ander belangrijk doel na zoveel weken schoolsluiting is het heropbouwen van het leerklimaat op
school. De Fiep krijgt bijvoorbeeld een sport- en spelbegeleider: zo worden de pauzes voor iedereen
leuker en leren kinderen daarna beter. Ook andere activiteiten, zoals uitstapjes, helpen bij een
positieve groepsdynamiek. De afgelopen anderhalf jaar zijn veel activiteiten niet doorgegaan: dat
halen we dit schooljaar dubbel en dwars in!
De komende weken gaan alle groepen op schoolreis:
●
●
●
●

groep 1-2: Dierenpark Amersfoort
groep 3-4: Linnaeushof
groep 5-6: Duinrell
groep 7-8: workshop zeilen in Amstelveen

Meer informatie over onze invulling van het Nationaal Programma Onderwijs vindt u in de nieuwe
schoolgids 2021/22 (binnenkort op de website). De data van de uitstapjes staan in de jaarkalender
die u volgende week ontvangt.

Beter rekenen
Op de Fiep leggen we de lat hoog bij academische vaardigheden als rekenen. Goede resultaten bij
rekenen (en later wiskunde) zijn niet mogelijk zonder een goede basis. De komende zes weken gaan
we daarom schoolbreed (groep 3 tot en met 8) onder schooltijd een uur extra per dag aan de slag
met automatiseren en memoriseren.

Automatiseren betekent dat leerlingen bijvoorbeeld ‘zonder nadenken’ of hulpmiddelen kunnen
optellen en aftrekken tot 100 en de tafels tot 10 kunnen inzetten. Memoriseren is bijvoorbeeld alle
uitkomsten van sommen tot 20 uit het hoofd weten. Als kinderen deze basisvaardigheden hebben,
blijft er meer ‘werkgeheugen’ over voor het maken van ingewikkelder sommen.

Ouderinformatieavond 9 september
Voor in de agenda: volgende week donderdag (9 september) is de eerste ouderinformatieavond van
dit schooljaar. Normaal gesproken vindt deze avond op school plaats, maar vanwege de
coronamaatregelen is deze dit jaar online. Begin volgende week krijgt u via de leerkracht van uw
kind(eren) een link naar de online bijeenkomst van de klas van uw kind voor het verduidelijken van
klassenaangelegenheden. De planning voor donderdag 9 september is als volgt:
•
•
•
•

Groep 3 en 4: 17.30 -18.00
Groep 5 en 6: 18.00-18.30
Groep 7 en 8: 18.30-19.00
Groep 1 en 2: 20.00-20.30

In de bijlage van deze brief vindt u een link naar een Powerpointpresentatie waarin alle schoolbrede
informatie staat. Mocht u vragen hebben, dan kunt u
deze via Social Schools aan de directeur, Jan van
Aert, stellen.

Jaarkalender 2021/2022
Volgende week ontvangt elk gezin de Fiepjaarkalender 2021/2022. Kinderen in groep 6, 7 en 8
krijgen hem in de loop van de week mee van hun
leerkracht; de ouders van jongere kinderen krijgen
de kalender zelf bij de ingang van de school.

Terra Nova: van je mening uiten naar een mening vormen
Met de start van het nieuwe schooljaar is ook de Pedagogische Alliantie Westlandgracht (PAW) weer
begonnen. Net als de Notenkraker en de Nautilus, onze partnerscholen in de alliantie, gaat de Fiep in
de groepen 8 het burgerschapsspel Terra Nova inzetten.

Terra Nova
De school is een minimaatschappij en deze vormen we voortdurend met elkaar, in de
dagelijkse praktijk. Dit is ook hoe burgerschapsspel Terra Nova Minimaatschappij werkt:
aan de hand van kleine, behapbare verhalen maakt het de grote, uitdagende
vraagstukken van de samenleving bespreekbaar. Van ongelijkheid tot leiderschap en van
migratie tot zorg.
In dit spel mogen leerlingen dus zelf, maar vooral met elkaar, bepalen waar het naartoe
moet met hun eigen samenleving. Zo oefenen kinderen met hun eigen moreel kompas,
verplaatsen ze zich in de ervaring van een ander en moeten zij er voor zorgen dat
iedereen mee kan praten over de wereld waar ze samen in willen wonen, ook
klasgenoten die niets met politiek of overleg te maken willen hebben.

We vinden het waardevol en leuk om dit programma ook met ouders en de buurt te verkennen. Als
de richtlijnen het weer toestaan, organiseert de PAW dit najaar een Terra Nova-avond.
Daarnaast starten alle scholen van de PAW met de verkiezingen voor de leerlingraden.

Leerkrachten naar BHV-cursus
Zoals u weet nemen we de fysieke veiligheid van onze leerlingen en het team heel serieus. Een groot
deel van het team heeft een cursus bedrijfshulpverlening (BHV) gedaan en frist die opgedane kennis
jaarlijks op. Onze BHV’ers kunnen bijvoorbeeld hulp bieden bij ernstige en kleinere ongelukken op
het schoolplein, ze weten wat er moet gebeuren bij een calamiteit als brand en ze begeleiden de
ontruimingsoefeningen op school.
Aanstaande dinsdag 7 september gaan zeven teamleden naar zo’n herhalingscursus, zodat ze in geval
van calamiteiten adequaat kunnen reageren. Voor alle groepen wiens meester of juf dinsdag naar
cursus is, is een vervangende leerkracht geregeld.

We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Bij vragen kunt u reageren op dit bericht.
Met vriendelijke groet,

Team Fiep Westendorpschool

