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Zomerfeest
Het was een gezellige dag met leuke activiteiten. De
kleuters hebben in de ochtend genoten van een
springkussen, limonade en lekker ijsje en voor de
kinderen van de groepen 3 t/m 8 waren er ’s middags
kleine activiteiten te doen zoals: groot mikado,
gelachen met twister, lekker potje kunnen voetballen,
heerlijke limonade kunnen drinken, henna, kunnen
dansen en genieten van een ijsje. Een heerlijk
middagje. De kinderen hebben genoten.
Bedankt voor de hulp, ouders!

Uitstapje naar tuinpark Ons Buiten
Ondanks de regen, dankzij de
gastvrijheid van het tuinpark, de
inzet van ouders en de
enthousiaste kinderen hebben de
groepen 1-2 B en 1-2 C een
heerlijke dag op het tuinpark
gehad. Er was een
fotospeurtocht, heel veel spelen
en ook lekker smullen van een
ijsje! Weten jullie trouwens dat dit
park, het speelveld, door
iedereen te bezoeken is? Het is zo
dichtbij en zo leuk!

Zomerbootcamp NewTechKids:
NewTechKids werkt samen met Openbare
Bibliotheek Amsterdam, waardoor
gesubsidieerde plekken aangeboden kunnen
worden aan kinderen van 8 tot 12 jaar uit
gezinnen met een laag inkomen met een
Stadspas. Zo kunnen ook zij zomerbootcamps
informatica van NewTechKids bijwonen. In plaats
van 190 euro per bootcamp van een week, zijn
de kosten voor kinderen met een Stadspas 25
euro. Per bootcamp worden 4 gereduceerde
plekken aangeboden.

MidzomerMokum
Amsterdam organiseert in de zomervakantie van 10 juli tot en met 22 augustus voor de
tweede keer een uitgebreid programma voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen
tot 23 jaar: MidzomerMokum. In de hele stad organiseert het Amsterdamse onderwijs
zomerschoolprogramma’s en kunnen kinderen deelnemen aan allerlei sportactiviteiten
en culturele workshops. Het college investeert met MidzomerMokum in de
kansengelijkheid van de Amsterdamse jeugd. Voor de extra zomerscholen is dit jaar
ongeveer 3,4 miljoen euro uitgetrokken, zodat zoveel mogelijk kinderen in de
gelegenheid zijn om deel te nemen. Opgeven kan via de volgende link vanaf 9 juli:.
https://midzomermokum.nl/

Pyjamafeest
Ter afsluiting van de kleuterperiode was er
voor de kleuters die naar groep 3 gaan
een pyjamafeest. Een feest in pyjama met
ontbijten op school, spelletjes, een bezoek
brengen aan groep 3 en een vossenjacht
in de buurt. Er werd ook geld opgehaald
voor Cliniclowns. Alle kinderen op de
groepsfoto gaan naar groep 3!
En.. Weten jullie wie deze juffen zijn?

Lekker lezen in de vakantie!
Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto? Speciaal voor
kinderen die nog geen ervaring hebben met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl
de zomeractie Boek ‘n Trip! Met de online Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en
augustus gratis de leukste e-books en luisterboeken op een telefoon of tablet.
Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de selectie zomerboeken per
leeftijdscategorie en download je ze in de online Bibliotheek-app. Geen gedoe:
je hoeft er niet voor naar de bibliotheek, geen lid te worden en ook niet te zeulen
met boeken. Zo beleeft je kind tijdens de vakantie de spannendste avonturen en
voorkom of verhelp je ook meteen een leesachterstand. Leuk, en handig! Lees
en luister nu via de online Bibliotheek-app!

Nog steeds wordt er
zwerfafval opgeruimd door
de kleuters en een ouder.
Wat ontzettend goed,
helaas is het in onze
maatschappij nog nodig.
Zullen we gewoon
doorgaan met zwerfafval
opruimen?

Vacature voor de tso (tussenschoolseopvang/Overblijf)
Voor de TSO zijn we opzoek naar 1 vrijwilliger die het leuk
vindt om met kinderen te werken in de leeftijd van 4 t/m 12
jaar. De TSO vrijwilliger houdt toezicht op een groep kinderen
tussen de middag, begeleidt, ondersteunt en
enthousiasmeert de kinderen. De tijden van aanwezigheid
zijn van 11.30 tot 13.00. Voor deze functie krijgt u een
vrijwilligersvergoeding. Aanmelden kan bij Brenda via de
mail: bvdams@bsfiepwestendorp.nl . Beschrijf in de
aanmelding uw naam, telefoonnummer, of u kinderen heeft
op de Fiep en wat uw ervaring is met werken met kinderen. U
krijgt van Brenda een bericht voor een eventuele
vervolgafspraak of meer informatie. Alvast dank!

Afscheid juf Natasja
Dit schooljaar nemen we helaas
afscheid van juf Natasja in 4B.
De kinderen van haar groep
hebben dit prachtige kunstwerk
gemaakt om te laten weten dat
ze haar erg gaan missen. Wat
lief! Veel succes op je nieuwe
school, juf Natasja!

Schaken bij Pondok
Ook volgend schooljaar wordt er weer
geschaakt bij Pondok. Wil je dit mooie spel
spelen en zit je in groep 4 of hoger? Meld je aan
en kom je geluk beproeven op de 64 velden met
een echte schaakmeester die je de geheimen
van dit eeuwenoude spel laat zien. Onze trainer,
Remco Hillebrandt, is een schaaktrainer van de
Koninklijke Nederlandse Schaakbond.
Elke maandagmiddag wordt er gespeeld bij
Pondok aan de Westlandgracht, Poeldijkstraat
391 van 15:00-16:30 (niet in de schoolvakanties)
Kosten: 7,50 per les (inclusief materiaal)
Voor vragen en aanmelden:
hieraarde@yahoo.com
06-37161074

Sponsorloop voor de CliniClowns
Maandag 28 juni heeft Meester
Harcko al een rondje op het
schoolplein gefietst en hebben de
kleuters hem aangemoedigd. Dit
ter voorbereiding op de
sponsorloop van de kleuters en de
fietsbergtocht. Zoals je misschien al
weet gaat meester Harcko (7b)
voor de CliniClowns in september
de Alpentocht doen. Met de
flessen actie en tekenfund is er al
best wat geld opgehaald.
Vandaag heeft de kleuterbouw
de sponsorloop gelopen voor de
CliniClowns. De kinderen hebben
flink hun best gedaan!
Na de zomervakantie gaan de
groepen 3 t/m 8 ook de
sponsorloop doen voor de Clini
Clowns. Informatie hierover volgt
nog. Goed gedaan allemaal en
veel succes meester Harcko!

