
Quiz 60 jaar Fiep: hulp gezocht! 

In 2020 bestaat de Fiep 60 jaar. Op 1 

oktober 1960 werd de St. Jan de 

Doperschool aan de Poeldijkstraat 255 

geopend en sinds februari 2012 staat 

de school op de huidige locatie mét 

een nieuwe naam.   

Dit jubileum gaan we vieren in de week 

van 28 september. Voor alle kinderen 

wordt er die week een bijzondere 

activiteit georganiseerd. Op 

woensdagavond 30 september kunnen 

alle ouders vanuit huis meedoen aan 

een digitale quiz over de school. 

Noteer het vast op je kalender! 

We zijn op zoek naar een paar ouders 

die willen helpen bij het maken en 

organiseren van de quiz. Wil je hier aan 

meewerken? Stuur dan een mailtje aan 

Stefanie (moeder van Daniël uit groep 

6b, svanodenhoven@gmail.com) of 

Annette (leerkracht gr 1-2 C,  

asederel@bsfiepwestendorp.nl)) 

Alvast veel dank! 

 

Welkom (terug)! 

Na een fijne, welverdiende 

vakantie voor iedereen zijn 

we weer begonnen! Met 

nieuwe energie en nieuwe 

collega’s gaan we er een 

prachtig schooljaar van 

maken.  

Toestemming beeldmateriaal 

Om foto’s van uw kind te mogen gebruiken voor Social 

Schools-berichten, de Fiepflits en de schoolgids 

hebben wij uw toestemming nodig, voor ieder 

onderdeel apart. U heeft eerder al een keuze 

doorgegeven, maar deze mag u altijd wijzigen via 

info@bsfiepwestendorp.nl. Fiepflits 
   28 augustus 2020 

Positive vibes only! 

De eerste twee weken van het  

schooljaar besteden we extra lestijd aan 

groepsvorming. Dit doen we door elke dag 

een les van de Vreedzame School te geven.  

Blok 1 heet ‘We horen bij elkaar’. Leerlingen 

moeten veel samenwerken en bedenken met 

elkaar regels en afspraken. In de groepen 5 

werden er positieve gedachten bedacht. Hier 

is een gezellige slinger van gemaakt! Op de 

gang bij de groepen 6 hangt een kunstwerk 

dat perfect past bij de blok. Het werk is 

gemaakt in de bevo-les van juf Wilma. 

Tip: muzikale familievoorstelling  

In theater de Krakeling speelt op 26 september de 

voorstelling ‘Circus Charms’ over een mislukt Russisch 

circus met grappige acts, animatiefilmpjes, Russische 

circusmuziek en een hoop gekkigheid. De boodschap 

is ‘door naar elkaar te luisteren, kom je tot betere 

prestaties’. Super vreedzaam! De voorstelling speelt 

om 16.00 en 19.30.  

Laat de luis thuis 

Omdat de hoofdluiscontrole in 

school niet kan gebeuren, vragen 

we u om uw kind zelf goed te 

controleren op hoofdluis. Heeft uw 

kind hoofdluis en/of neten geef dit 

dan even door aan de leerkracht. 

Zo kunnen we hoofdluis in de 

school onder controle houden. 
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