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Betreft: ouderbrief 12

Beste ouders en verzorgers,
Dit is alweer de laatste ouderbrief van 2021. We kijken terug op een bijzonder jaar, beginnend met
de tweede lockdown in januari en eindigend met een fijne kerstlunch in onze gezellige school.
Gelukkig hebben we ondanks alle restricties veel leuke dingen kunnen doen na de zomervakantie: de
acties voor Cliniclown; schoolreisjes voor alle groepen; activiteiten rond het thema 'Worden wat je
wil’ in de Kinderboekenweek; een online ouderavond over mediawijsheid; de juffenverjaardag bij de
kleuters en de Dag van de Leraar voor de hele school; verkleed naar school met Halloween;
voorstellingen van Aslan en Dadodans; Paarse Vrijdag en natuurlijk heel veel pret tijdens Sinterklaas.
Als directeur ben ik trots op wat we het afgelopen jaar samen bereikt hebben. Er is hard gewerkt en
dat is terug te zien op de Fiep, we zijn duidelijk op de goede weg. Graag bedank ik alle ouders voor
de hulp en inzet op onze school, structureel of eenmalig, in kleine of grote vorm, zichtbaar en
minder zichtbaar. Daarnaast ben ik blij met de steun, het begrip en het vertrouwen dat u als ouders
aan ons heeft gegeven in deze onzekere, moeilijke tijden.
Ook dit schooljaar kan ik weer vol trots zeggen dat elke klas ondanks het lerarentekort bijna altijd
een bevoegde leerkracht voor de groep had staan. Wat er ook gebeurt, het team zet de schouders
eronder en zorgt dat het onderwijs goed blijft lopen. Een groot compliment aan mijn collega's voor
de inzet die ze de afgelopen maanden weer hebben getoond.
Ik wens alle Fiep-families en personeel een heel fijne kerstvakantie en een gelukkig en gezond
nieuwjaar. Rust goed uit en graag tot maandag 10 januari!
Jan van Aert
Directeur

---------- Wat kunt u in 2022 van ons verwachten? ----------

Onderwijs na de vakantie
De afgelopen lesvrije week zijn de leerkrachten druk bezig geweest met het voorbereiden van het
onderwijs na de kerstvakantie. We gaan door met alle acties die zijn ingezet om vertragingen
veroorzaakt door de vorige lockdowns weg te werken. Dat betekent onder andere dat de kinderen
hun digitale vaardigheden verder zullen ontwikkelen, ook in de digitale leeromgeving voor
wereldoriëntatie, Faqta.
We blijven extra aandacht besteden aan taalontwikkeling en woordenschat, zeker nu leerlingen
straks weer een aantal weken niet op school zijn geweest. Ook geven we rekenles op (meer)
verschillende niveaus en blijven leraren in de klas ondersteund worden door extra 'helpende
handen'.
Naar aanleiding van de resultaten van de recente Hart & Ziel-meting krijgen sommige groepen extra
ondersteuning bij taakgericht werken. De desbetreffende groepen worden hierover na de vakantie
geïnformeerd. Zodra het kan, gaan we weer leuke activiteiten organiseren en uitstapjes maken,
want een goede sfeer in de groepen zorgt voor een optimaal leerklimaat.

Gaan de scholen wel open op 10 januari?
Hoe we het onderwijs na de kerstvakantie gaan vormgeven hangt af van de persconferentie van 3
januari, dan horen we of de basisscholen op 10 januari open mogen. Als dit niet het geval is,
ontvangt u diezelfde avond nog een brief over het verzorgen van thuisonderwijs. Hou ook Social
Schools goed in de gaten voor het laatste nieuws in de groep van uw kind(eren).

Wie staat er voor de klas?
Zoals u mogelijk heeft kunnen lezen kampt Amsterdam op dit moment met een lerarentekort van
ruim 15 procent en dat raakt ook de Fiep. Het was een enorme puzzel om alles rond te krijgen, maar
mede dankzij de inzet van enkele collega's die extra willen (blijven) werken, hebben alle groepen na
de kerstvakantie vaste leerkrachten.
Voor de meeste groepen verandert er niets, zij houden de leerkrachten die nu ook voor de klas
staan. In groep 1-2b, 1-2c, 3b en 8b zijn er na de kerstvakantie wél veranderingen.
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U zult begrijpen dat de personele bezetting tijdens de coronacrisis en met het oplopende
lerarentekort een uitdaging blijft. Alle lesroosters zijn dan ook onder voorbehoud.

Van kunst naar vogels
Na de kerstvakantie zouden de kleuters
beginnen met het thema kunst en dat afsluiten
met een expositie van kleuterkunst. Helaas
weten we niet of ouders tegen die tijd de
school al in mogen, en het is in februari nog te
koud om de tentoonstelling buiten te
organiseren.
We starten daarom in januari met het thema
vogels. Gelukkig kunnen we bij de
Natuureducatie veel materialen lenen, zoals
opgezette vogels. Na de meivakantie pakken
we het kunstthema op.

En welke vogel is dit?

---------- Een terugblik op de afgelopen weken ----------

Kerstsfeer op de Fiep
Vorige week vrijdag sloten we de kersttijd af met een gezamenlijk diner in de klas. Wat was het
gezellig!

Blokken en letters
In groep 3 bouwden de kinderen met blokjes
bouwsels uit het rekenboek na. Nabouwen is nog
best lastig, want op de tekening zijn niet alle blokken
te zien.
De kinderen kennen nu bijna alle letters. We
oefenen door leuke spelletjes te doen, zoals
letterruilen.

Welke letter heb jij? Kun je een woord
maken met mijn letters erbij?

Een muts en sjaal voor groep 1/2a
De leerlingen van groep 1/2a
kregen na het kerstdiner een
muts en sjaal, gebreid door
dames van het Osdorperhof.
De kinderen hebben zowel voor
onze buurtouderen als voor
deze breigroep kerstkaarten
geknutseld en geschreven.

Spelen is leren
Anas en Shurdion van de leerlingenraad hebben zich ingezet
voor een nóg leukere Fiep. Net voor de kerstvakantie hebben zij
op internet voor de tso en de groepen 3 tot en met 8
speelmateriaal uitgezocht en besteld.
We zijn heel benieuwd om in januari te zien wat het geworden
is!

Groene vingers
Vorige week maakten Kenzo en Siem van de
leerlingenraad een rondje door de school om te
kijken hoe de Fiep nog groener kan worden. Ze
inventariseerden welke plantenbakken leeg zijn
en op welke kale plekken extra planten kunnen
komen.
Daarna zijn ze naar een tuincentrum in de buurt
gegaan om te onderhandelen over de aanschaf
van nieuwe planten. Na de kerstvakantie
worden de bakken gevuld en teruggeplaatst en
kan iedereen genieten van een groenere
school. Goed gedaan, mannen!
Een frisse start
Vandaag wordt het schoolgebouw opgeruimd en
schoongemaakt en alles klaargemaakt voor de terugkeer naar
school in januari. Meester Omar en meester Jan stonden ’s
ochtends vroeg matten te kloppen op het schoolplein.

---------- Tot slot ----------

Namens het hele team van de Fiep: Fijne feestdagen en een gezond 2022!

