
Band- en koorleden  

gezocht! 

De Fiep zoekt jonge muzikanten  

en zangers of zangeressen op 

dinsdagmiddag! 

Zit jij in groep 5, 6, 7 of 8, heb je altijd al 

willen drummen, scheuren op een gitaar of 

zingen en zou je willen optreden? Kom dan 

in de Fiep Talentband of 

het nieuwe Fiep Kinderkoor! 

Je kan je nu aanmelden  via 

info@bsfiepwestendorp.nl 

De Fiep Talentband repeteert al  

elke dinsdagmiddag. 

Het Fiep Kinderkoor start  

op 5 januari 2020. 

 

 

 

Kom jij muziek 

maken op 

dinsdagmiddag? 

Sinterklaas op de Fiep 

Afgelopen dinsdag mochten alle 

kinderen van de Fiep hun schoen 

zetten. Woensdagochtend bleek dat 

de sint en zijn pieten weer langs 

waren geweest en waren alle 

schoentjes gevuld! Alleen bij groep 

6b bleek iets mis te zijn gegaan… Zij 

vonden ‘s ochtends niets in hun klas! 

Na het oplossen van verschillende 

raadsels kwamen ze erachter welke 

piet verantwoordelijk was voor dit 

debacle en kregen ook zij alsnog een 

lekkere chocoladeletter en een 

mandarijn! 

We hopen Sint en Piet op 4 

december corona-proof te kunnen 

ontvangen op de Fiep! 

Fiepflits 
   

27 november 2020 

Ramdew Kishna (5a) 

Ik heb jaren gewerkt in zowel 

het basisonderwijs als 

voortgezet onderwijs in 

Nederland én Suriname. In 

2004 stopte ik met lesgeven 

om mij meer toe te leggen op 

mijn creatieve activiteiten 

zoals schilderkunst, theater, en 

muziek. Ik ben regisseur en 

artistiek leider van een 

theatergroep. Intussen ben ik 

gepensioneerd. Maar 

lesgeven/trainen van 

jongeren en volwassenen is  

nooit uit mijn systeem 

geweest, met name in het 

theater. 

Zoals bekend is er een nijpend 

tekort aan leerkrachten in  

met name het basisonderwijs. 

Met de gedachte iets te 

kunnen betekenen voor het 

onderwijs en de jonge 

kinderen in het bijzonder 

besloot ik mij enkele dagen 

per week beschikbaar te 

stellen voor de jonge mens in 

Amsterdam. 

Ik heb er zin in! 

 

Anique Laumans (5b) 

Misschien heb je al een nieuwe juf 

zien langs racen op haar rode 

racefiets, er is namelijk een nieuw 

gezicht te zien bij groep 5b. Ik zal 

mij even voorstellen: ik ben die 

nieuwe juf, genaamd juf Anique. 

De rode racefiets is stiekem ook 

om te laten zien dat ik toch echt 

wel gek ben op Amsterdam en 

Ajax.  

Waar ik ook dol op ben is 

lesgeven. Ik ben graag muzikaal 

en creatief vakinhoudelijk bezig 

met de klas, heb oog voor het 

individuele kind en het 

groepsproces.  

Voorheen heb ik dit kunnen 

ervaren bij de kleuters op 't 

Koggeschip en bij groep 3, 4 en 5 

op de Elout.  

Wat ik het mooie vind van het 

onderwijs is de saamhorigheid, ik 

vind het leuk om te ervaren dat 

iedereen gezien en gehoord 

wordt.  


