
 

 

 

              Amsterdam, 15 oktober 2021  

 

Betreft: schooljaar 2021-2022, ouderbrief 5  

 

Beste ouders en verzorgers, 

De eerste acht weken van het schooljaar zitten erop. Iedereen is echt toe aan vakantie, want wat 

hebben we hard gewerkt! De kinderen zijn bezig met het beter leren automatiseren, kennen allerlei 

nieuwe woorden, werkten op de nieuwe Chromebooks en hebben tijdens de pauzes kennis gemaakt 

met onze sport- en spelbegeleiders, Mitchel en Houssein van Sciandri.  

Het thema van de Kinderboekenweek 2021 was Worden wat je wil. Ouders hebben in de klas verteld 

over hun beroep en in de kleutergroepen konden de kinderen de afgelopen weken onderzoeken of 

ze misschien kapper of dokter willen worden. 

Ook zijn alle groepen op schoolreis geweest, waar iedereen erg van heeft genoten. Op 5 oktober 

werd het team van de Fiep verrast met een bloemenzee op De Dag van de Leraar. We danken de 

ouders hartelijk voor de prachtige boeketten! 

Kortom, de Fiep bruist van energie en er heerst zo'n positieve sfeer! Nu mag iedereen een weekje 

uitrusten, graag tot 25 oktober. 

 

Nieuwe datum ouderavond middelbare schoolkeuze 

Zit uw kind in groep 8? Dan gaat u komend voorjaar op zoek naar de middelbare school die het best 

bij hem of haar past. Lidewij Koren van de Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) gaat u na de 

herfstvakantie alles vertellen over de kernprocedure, zoals de overstap naar het voortgezet 

onderwijs officieel heet. 

Let op: deze voorlichtingsavond is verplaatst naar maandag 25 oktober om 20.00 uur. De ouders van 

groep 8 leerlingen krijgen van hun groepsleerkracht een uitnodiging met daarin een Zoom-link naar 

de online informatieavond. 

 

Bezetting groepen 

Op 1 november gaat juf Charlotte met zwangerschapsverlof. Er vinden mogelijk wijzigingen plaats in 

de bezetting van de groepen om haar afwezigheid op te vangen. Direct na de herfstvakantie ontvangt 

u daar informatie over. 

 

https://www.onderwijsconsument.nl/


 

 

Coronamaatregelen na de herfstvakantie 

We hopen dat ouders binnenkort weer zonder restricties naar school kunnen komen, maar voorlopig 

blijven we voorzichtig. Dat betekent dat uw kind ook na de herfstvakantie zelf naar zijn of haar klas 

loopt en dat u alleen op afspraak het gebouw in kunt. 

 

Bent u tevreden over de Fiep? 

Voorheen maakten de scholen binnen ons bestuur (KBA Nw West) gebruik van Scholen met Succes 

om tevredenheidspeilingen te doen. In 2020 hebben we met elkaar afgesproken voortaan Werken 

met Kwaliteit (WMK) in te zetten: een online instrument dat geïntegreerd is met Parnassys, ons 

leerlingvolgsysteem.  

Vragenlijsten op allerlei terreinen (waaronder tevredenheidspeilingen) maken deel uit van WMK. 

Eind vorig schooljaar hebben we de leerlingen en het personeel van de Fiep met WMK gevraagd hoe 

tevreden ze zijn met de school. Na de herfstvakantie willen we dat ook graag van de ouders weten; 

we hopen dat zoveel mogelijk ouders hun mening willen geven.  

Op 27 oktober ontvangt u via Social Schools een informatiebrief. De vragenlijst kan tussen 1 en 18 

november worden ingevuld. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

Worden wat je wil 

De Kinderboekenweek 2021 was een enorm succes. Een aantal ouders van de Fiep kwam over hun 

werk vertellen, zodat kinderen met allerlei beroepen kennis hebben kunnen maken. In de 

herfstvakantie zijn er nog allerlei activiteiten rondom het thema ‘Worden wat je wil’. Zo zijn er 

workshops en een expositie van Yvonne Jagtenberg in W.G. Kunst en kun je stop motion filmpjes 

maken bij de OBA. Bij de NS kun je een Trein- en Leespakket winnen! 

Dit jaar heeft Bette Westera het Kinderboekenweekgeschenk Tiril en de 

toverdrank geschreven. U krijgt dit boek gratis bij aankoop van een 

kinderboek van minstens € 12,50. De winnaars van de Gouden Griffel 

en het Gouden Penseel zijn Gozert en Hele verhalen voor een halve 

soldaat. Hier vindt u de tips van de Kinderjury, met als winnaars De 

Zoete Zusjes zoeken een schat en Het leven van een loser: Totaal 

gesloopt. Veel leesplezier deze vakantie! 

 

Activiteiten in de herfstvakantie 

Bent u de komende week in Amsterdam? Er is van alles te doen in de 

stad!  

Herfst in Nieuw-West 

Stadspasacties voor gezinnen  

Activiteiten met kinderen 

Uit Agenda 

http://www.wgkunst.nl/
https://www.oba.nl/agenda.filter.3.html?k=amsterdam%3Akinderboekenweek
https://www.ns.nl/uitgelicht/treinlezer/kinderboekenweek/winactie-kinderboekenweek.html
http://www.bettewestera.nl/boeken/tiril-en-de-toverdrank/
http://www.bettewestera.nl/boeken/tiril-en-de-toverdrank/
http://www.pieterkoolwijk.nl/gozert/
https://naarschoolmetquerido.nl/boeken/hele-verhalen-voor-een-halve-soldaat/
https://naarschoolmetquerido.nl/boeken/hele-verhalen-voor-een-halve-soldaat/
https://kinderboekenweek.nl/kinderjury/
https://www.zoetezusjes.com/
https://www.zoetezusjes.com/
https://www.uitgeverijdefontein.nl/boek/totaal-gesloopt/
https://www.uitgeverijdefontein.nl/boek/totaal-gesloopt/
https://www.zomerinnieuwwest.nl/activiteiten
https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/stadspas/stadspasacties-uitjes-kinderen/
https://www.iamsterdam.com/nl/blog/gezin/activiteiten-met-de-kids-in-de-herfstvakantie
https://www.kidsproof.nl/amsterdam/uitagenda/herfstvakantie


 

Meester Jan naar Kenia 

Meester Jan is met twee andere bestuursleden van 

de stichting Teachers4Teachers (T4T) voor tien 

dagen naar Kenia afgereisd. T4T is een 

enthousiaste groep onderwijsmensen die ieder jaar 

weer een vrijwillige bijdrage levert aan de kwaliteit 

van het onderwijs in Kenia en Nederland. 

Uitwisselen van ideeën, leren van elkaar, elkaar 

inspireren, samen zoeken naar oplossingen, het 

wakker maken van kennis en motivatie en dat 

allemaal met hetzelfde doel: de ontwikkeling en 

vorming van kinderen: Education is Future. 

Normaal gesproken vindt deze werkreis twee keer per jaar plaats, maar tijdens de coronacrisis was 

dat niet mogelijk. T4T wil in februari 2022 weer een reis organiseren en daarvoor is het belangrijk om 

met eigen ogen te zien hoe het nu met de scholen en de medewerkers gaat. Een aantal T4T-

activiteiten is zonder Nederlandse aanwezigheid ter plaatse doorgegaan, maar andere programma’s 

zijn noodgedwongen gepauzeerd.  

Meester Jans voornaamste taak is te kijken of de Keniaanse scholen door Nederlandse deelnemers 

aan het programma bezocht kunnen worden en of dat in verband met de pandemie veilig kan. 

Om de T4T initiatieven mogelijk te blijven maken is er financiële ondersteuning nodig. Daarom 

organiseert T4T in de maand november wederom een wijnactie. Als u hier meer over wilt weten, 

kunt u meester Jan een bericht sturen via Social Schools. 

 Update van meester Jan! Hij is veilig aangekomen en zijn collega’s en hij houden u tijdens 

hun reis op de hoogte via http://www.teachers4teachers.nl/we-zijn-er-en-het-plaatje-klopt-

nog/  

 

Met vriendelijke groet,  

Team Fiep Westendorpschool 

 

http://www.teachers4teachers.nl/projecten/
http://www.teachers4teachers.nl/enthousiaste-deelnemers-workshops-willen-meer/
http://www.teachers4teachers.nl/snelle-t4t-kerstactie-om-projecten-in-kenia-te-laten-doorgaan/
http://www.teachers4teachers.nl/we-zijn-er-en-het-plaatje-klopt-nog/
http://www.teachers4teachers.nl/we-zijn-er-en-het-plaatje-klopt-nog/

