
 

 

 

 

              Amsterdam, 5 november 2021  

 

Betreft: schooljaar 2021-2022, ouderbrief 6  

 

Beste ouders en verzorgers, 

We hopen dat iedereen een fijne herfstvakantie heeft gehad. Meester Jan reisde af naar Kenia met 

de organisatie Teachers4Teachers. Het was heel goed om te zien dat de banden na anderhalf jaar 

corona nog altijd even sterk zijn. Lees meer in de blogs op www.teachers4teachers.nl. 

Vorige week werd in verschillende groepen aandacht besteed aan Halloween (Allerheiligenavond) en 

Allerzielen: hoe gaan verschillende culturen om met het verlies van een dierbare? Daar kwamen 

mooie gesprekken en inzichten uit voort. 

Op de Fiep maken kinderen kennis met alle wereldreligies en -levensbeschouwingen. Juf Lonneke 

heeft begin deze week voorwerpen uit de leskist Jodendom besproken met de kinderen van groep 4 

tot en met 8. Met een leskist kun je ontdekken met alle zintuigen; er is veel moois te zien, je kunt iets 

horen, er valt iets te ruiken en iets aan te raken. Een leerzame ervaring! 

 

Coronamaatregelen najaar 

Helaas heeft de persconferentie van afgelopen dinsdag duidelijk gemaakt dat we voorlopig 

voorzichtig moeten blijven. Dat betekent dat uw kind in elk geval tot aan de kerstvakantie zelf naar 

zijn of haar klas loopt en dat u alleen op afspraak het gebouw in kunt.  

Het dragen van mondkapjes in de school is vooralsnog niet nodig, maar mag natuurlijk wel. Wilt u uw 

kind vragen meerdere keren per dag handen te wassen en afstand te houden van volwassenen? 

Wel of niet naar school 

Kinderen mogen naar school bij verkoudheidsklachten, af en toe hoesten, astma of hooikoorts. Bij 

koorts, benauwdheid of veel hoesten blijft uw kind thuis en moet zich laten testen bij de GGD. Lees 

meer over de adviezen aan het gezin bij thuisblijven (thuisquarantaine). 

Bij klachten die passen bij corona en bij een positieve test van uw kind, of van iemand in uw 

huishouden, moet u dat melden bij school en moet uw kind thuisblijven. Een klas hoeft niet naar huis 

als een medeleerling corona heeft, maar als blijkt dat er in een groep meerdere besmettingen zijn, 

kan de GGD een aangepast advies geven. 

 

http://www.teachers4teachers.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/coronatest-kind/kind-testen-op-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen


 

Hart en Ziel: kinderen voelen zich goed op de Fiep 

Begin oktober vroegen we de groepsleerkrachten en de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 naar hun 

welbevinden op school. We doen dat twee keer per jaar middels vragenlijsten van Hart en Ziel. De 

leerkrachten en leerlingen geven bij 25 stellingen aan of ze zich daarin niet, een beetje of wel 

herkennen. De onderwerpen (‘domeinen’) zijn: emotionele problemen, gedragsproblemen, 

aandachts- en concentratieproblemen, problemen met leeftijdsgenoten en prosociaal gedrag. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan inleven in de ander, kunnen delen, hulp aanbieden. 

Leerkrachten  

Vijftien van de 17 groepen (bijna 400 kinderen) functioneren goed. In een aantal klassen, met name 

in de groepen 1 tot en met 4 worden door de leerkrachten (lichte) problemen gemeld op het gebied 

van prosociaal gedrag. Jonge kinderen hebben tijd nodig om zich te leren inleven in anderen en het 

duurt meestal wat langer voordat interventies succes hebben. 

Onze ambitie voor deze meting - minimaal 85% van de leerlingen laat normaal gedrag zien - is 

schoolbreed gehaald. Tussen de groepen zijn wel verschillen te zien. Dat kan verklaard worden door 

de verschillende verwachtingen van individuele leerkrachten en ook door uitzonderlijke situaties in 

bepaalde groepen (invalproblematiek, samenstelling van de groep en dergelijke). 

Over het geheel genomen scoort de Fiep meer dan voldoende: 87,4% van onze bijna 400 leerlingen 

vertoont normaal gedrag. Een positief, stabiel team dat helder, voorspelbaar en gestructureerd 

werkt, draagt daaraan bij. Ook hebben we dit schooljaar meteen vól ingezet op een goede sfeer in de 

groepen: we zien dat dat zijn vruchten afwerpt. Het komende half jaar gaan we verder op de 

ingeslagen weg en zoomen we in op mogelijke verbeteringen op groepsniveau. 

Leerlingen groep 6 tot en met 8 

De leerlingenvragenlijst is door 144 kinderen van groep 6 tot en met 8 ingevuld. De uitkomsten 

kwamen goeddeels overeen met die van de leerkrachten. Wel waren er verschillen te zien op het 

domein Emotie, waarbij sommige leerlingen meer problemen ervoeren dan de leerkrachten. In de 

groepen gaat besproken worden wat verwacht wordt van kinderen van hun leeftijd, en wat kinderen 

kunnen doen om emotioneel sterker te worden. 

Deze leerlingen vulden ook een vragenlijst over sociale veiligheid in. Bijna 90% van hen zit goed in 

zijn of haar vel; bijna 87% voelt zich veilig op en rondom school en bijna 83% geeft aan niet gepest te 

worden. Pesten gebeurt vooral buiten de klas, tijdens de pauze of het overblijven, of op 

internet/social media. De kinderen die aangeven over de resultaten te willen praten, worden door 

hun leerkracht uitgenodigd. In de groepen waar dat nodig is, wordt extra aandacht besteed aan de 

Vreedzaam-lessen. 

 

Ter herinnering: Online ouderavond Mediawijsheid 

De Fiep besteedt tijdens de Week van de Mediawijsheid (5-12 november) extra aandacht aan het 

internetgebruik van onze leerlingen. We praten met elkaar over wat we belangrijk vinden bij ons 

gedrag online en maken onszelf mediawijzer: weerbaarder en digitaal vaardiger. 

Aanstaande maandag 8 november om 19.30 uur organiseert de Pedagogische Alliantie 

Westlandgracht (PAW) een interactieve online-avond over Mediawijsheid. Evelyn Verburgh van 

https://www.weekvandemediawijsheid.nl/over-de-campagne/
https://www.bureaujeugdenmedia.nl/evelyn-verburgh/


Bureau Jeugd en Media laat zien wat u als ouder kunt doen om uw kind te begeleiden bij het gebruik 

van internet en social media en hoe om te gaan met risico's. 

Aanmelden voor deze avond kan door een e-mail met uw naam + school naar info@p-a-w.nl te 
sturen. Hier kunt u ook specifieke onderwerpen en vragen inbrengen. We hopen u online te zien op 8 
november! 
 
Online “inloop”: 19.15 uur 
Start programma: 19.30 uur 
Eind avond (uiterlijk): 20.30 uur 
  
Link naar de bijeenkomst:  

https://jeugdenmedia.webinargeek.com/mediawijs-opvoeden/join/oaqkf7vl 

 

Bent u tevreden over de Fiep? 

Eind vorig schooljaar hebben we de leerlingen en het personeel van de Fiep via Werken met Kwaliteit 

(WMK) gevraagd hoe tevreden ze zijn met de school. We willen ook graag van de ouders weten hoe 

ze over de Fiep denken.  

We hopen dat zoveel mogelijk ouders hun mening willen geven. U kunt de vragenlijst sinds afgelopen 

maandag invullen; deze sluit op donderdag 18 november. Alvast hartelijk dank voor uw 

medewerking! 

 

Met vriendelijke groet,  

Team Fiep Westendorpschool 

mailto:info@p-a-w.nl
https://jeugdenmedia.webinargeek.com/mediawijs-opvoeden/join/oaqkf7vl

