
Zomerschool groepen 3 tm 8! 

In de vorige Fiepflits heeft u kunnen lezen dat de 

gemeente zomerschool gaat organiseren voor 

leerlingen uit de groepen 3 tot en met groep 8. Mocht u 

uw kind nog willen aanmelden, ga dan naar de website 

en vul het aanmeldformulier in. Of gebruik het formulier 

dat de groepsleerkracht heeft gestuurd via Social 

Schools. 

De zomerschool voor de groepen 3 t/m 7 is drie weken 

van 12 t/m 30 juli. Let op, zomerschool voor groep 8 start 

op 19 juli! 

Aanmelden kan vóór 15 juni, aanmelden betekent 

helaas niet automatisch dat uw kind geplaatst wordt. 

Ook geldt, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 

Let op: De locatie waar de zomerschool plaats zal 

vinden wordt nog bekend gemaakt. 

 

Thema duurzaamheid kleuters 

In de kleuterbouw zijn we gestart met het thema 

duurzaamheid, afval en water. De kleuters hebben lessen 

gevolgd over zwerfafval en plastic soep in onze zeeën. 

Hierdoor zijn ze zeer gemotiveerd geraakt om zelf iets te doen 

aan het zwerfafval op het schoolplein en in de buurt. Elke 

middag kun je groepjes Fiep kleuters zien die onder 

begeleiding van een ouder zwerfafval prikken in de buurt. 

Weet u dat plastic afval dat als zwerfafval op straat beland 

nooit verdwijnt! Het waait in slootjes en rivieren en komt 

uiteindelijk in zee terecht. Vandaar de plastic soep in de zee 

die alsmaar groter en groter wordt. Door de zon en de golven 

wordt het plastic in steeds kleinere stukjes gebroken. Dieren 

zien dit aan als voedsel en sterven door het eten van plastic. 

Heel belangrijk dus om je afval goed op te ruimen en niet op 

straat te gooien. We zijn trots op onze kleuterkanjers die een 

steentje bijdragen aan het opruimen van de buurt. 

 

Studiedag 

Let op: Woensdag 9 juni 

hebben wij een 

studiedag. De kinderen 

zijn dan vrij. 
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Kom in beweging: hockeyclub Xenios geeft weer 

proeflessen 

Doe je mee aan de gratis proeflessen bij hockeyclub 

Xenios op vrijdag 11, 18, 25 juni en/of 2 juli?  

Meld je dan aan via een mailtje naar 

htjeugd@xenios.nl en geef aan welke vrijdag(en) je 

mee wilt doen. Leeftijd: 6 t/m 12 jaar. Neem gerust 

een klasgenootje of vriend(in) mee. Je gaat dan 

leuke oefeningen doen en na afloop wat drinken. 

Meer informatie lees je op de flyer (bij de ingangen 

van school op het raam) en op www.xenios.nl.  

 

 

 

Toetsweken 

Deze week tot en met 

eind juni worden de E 

toetsen van Cito 

afgenomen. Succes 

iedereen! 

 

Uitreiking certificaten en prijzen Rekenkangoeroewedstrijd 2021 

27 mei was het dan zover, de prijsuitreiking van de rekenwedstrijd. Wel 72 kinderen deden mee 

aan de officiële wedstrijd. Twee kinderen deden later mee omdat ze ten tijde van de wedstrijd 

helaas in thuisquarantaine zaten, Hannah uit groep 5 en Jonathan uit groep 3. Zij kregen beide 

toch een prijsje. Want als zij meegedaan hadden aan de echte wedstrijd, waren ze alle twee in 

de top 14 geëindigd.  

Ieder kind kreeg uit handen van meester Jan een certificaat en ook nog twee prijsjes: een 

potlood en een spel xoxo2. De kinderen die in de top 14 eindigden kregen allen ook nog een 

extra prijs(je).  

We zijn erg trots te melden dat we wel 3 kinderen op school hebben die een percentielscore 

van boven de 99,6 behaald hebben: Faas uit groep 7, Eva uit groep 6 en Elijah uit groep 6. Zij 

kregen daarom van de Rekenkangoeroe organisatie een extra prijs: een abonnement op een 

tijdschrift. Bovendien had Elijah het zo goed gedaan, dat hij een diploma heeft ontvangen met 

de vermelding dat hij negende van Nederland is geworden. Super!! Wat een talent hebben we 

op de Fiep! 
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