
Kom zingen bij de Fiep Vocals! 

Het ouderkoor van de Fiep (de Fiep Vocals) 

zijn op zoek naar nieuwe leden! Ze zingen 

elke dinsdag om de week van 19.30 tot 21.00 

gezamenlijk liedjes onder leiding van een 

koordirigent (Aslan). Houdt u van gezelligheid, 

ouderverbintenis en natuurlijk van zingen (met 

of zonder zangtalent)?  Geef je dan nu op 

voor de Fiep Vocals. Dit kan door een mail te 

sturen naar Brenda 

bvdams@bsfiepwestendorp.nl. Door de 

covidmaatregelen zijn de Fiep Vocals helaas 

nog niet gestart met zingen, maar ze hopen 

dit snel weer te mogen doen en dan samen 

met jou!  Informatie over de start volgt. 

 

Quizmasters gezocht! 

Op 30 september, tussen 20.30 en 21.30 

uur is er een gezellige online Fiep Quiz voor 

alle ouders en medewerkers 

georganiseerd. Lijkt het je leuk om dit te 

presenteren? Stuur dan een berichtje aan 

Annette Sederel in Social Schools, of mail 

asederel@bsfiepwestendorp.nl 

 

Ouderbijdrage schooljaar 2020-2021 

Voor dit schooljaar vragen we weer de vrijwillige 

ouderbijdrage van €125,- per kind. Vanaf het derde 

kind hoeft er geen bijdrage betaald te worden. Veel 

ouders hebben vorig schooljaar een voucher gehad 

van €50,- en hoeven dit schooljaar dan nog een 

bedrag van €75,- overmaken. Weet u niet meer zeker 

of u een voucher heeft stuur dan even via Social 

Schools een bericht naar Brenda.  

Heeft u in september (weer) een nieuwe stadspas 

ontvangen? De gemeente betaalt dan uw vrijwillige 

ouderbijdrage van €55,-.  De pas moet hiervoor 

worden gescand door Brenda. U kunt de pas 

meegeven aan uw kind. U kunt ook een foto maken 

van de voor- en achterkant van de pas en deze 

mailen naar bvdams@bsfiepwestendorp.nl of via 

Whatsapp sturen naar 0620853015. Dit 

telefoonnummer is alleen voor betaalverzoeken en 

scannen van de stadspas.  

 

Leerlingenraad 

De kinderen van de 

leerlingenraad zijn 

gekozen! In groep 6a 

zijn dat Mehdi en Iris. 

Mehdi is er zo te zien 

heel blij mee! Goed 

gedaan! 

Dilemma! 

Kenzo uit groep 5a heeft een dilemma bedacht. 

Wat zou jij kiezen? Een vliegend huis of een huis 

met een heel goed ventilatiesysteem? 

Fiepflits 
   11 september 2020 

Kinderschaakclub 

Er is een kinderschaakclub 

opgericht! Een schaakleraar 

van de Koninklijke 

Nederlandse bond gaat de 

club begeleiden. Ze zijn op 

zoek naar kinderen vanaf 7 

jaar. Het clubje zal bestaan uit 

minimaal 6 kinderen. Alle 

niveaus zijn welkom! Een 

proefles is mogelijk. De club 

komt elke week op maandag 

samen van 15:00 tot 16:30 

(schoolvakanties 

uitgezonderd). Het kost €7,50 

per les en er wordt voor 

lesmateriaal gezorgd. De club 

komt samen bij Pondok 

(Poeldijkstraat 391) en start 

vanaf 21 september. Lijkt het 

je leuk? Stuur dan een bericht 

naar Eveline (0612088337).  
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