
Beste ouders en leerlingen, 

Sommigen van jullie hebben mij 

misschien al eens gezien op school en 

via dit bericht stel ik mij graag voor. Mijn 

naam is Shaneequa Thelissen, 29 jaar en 

ik zal vanaf dit jaar op de Fiep te zien 

zijn als cultuurcoach. Via Aslan 

muziekcentrum ben ik aan jullie school 

gekoppeld en als cultuurcoach is het 

mijn doel om het basispakket te 

verbreden, de talenten die er hier op 

school zitten te zien en begeleiden en 

vooral alle leerlingen in aanraking te 

brengen met de culturele instellingen in 

de buurt. Denk aan instellingen die zich 

bezig houden met bijvoorbeeld dans, 

zang, theater, beeldende vakken, film, 

poëzie, spoken word, instrumenten, 

kunstgeschiedenis en musea. 

Met plezier geef ik daarnaast op de 

dinsdagen theaterlessen in combinatie 

met dans en zang. Ook zal ik de 

talentenklas les gaan geven, talenten 

spotten en door in gesprek te gaan met 

de leerlingen kijken hoe we hun 

ambities verder kunnen ontwikkelen.   

Naast cultuurcoach ben ik ook 

werkzaam als actrice, zang-, dans- en 

musicaldocent op verschillende scholen 

en wil ik het enthousiasme en plezier 

overbrengen dat ik voor deze thema’s 

voel. Als je me ziet, mag je me altijd 

aanspreken. Tot dan! 

Met vriendelijke groet,  

Shaneequa. 

 

Heb hart voor elkaar: leren over 

gevoelens 

Wat een timing: na de lockdown 

zijn we meteen begonnen met 

het thema ‘Heb hart voor elkaar’ 

van De Vreedzame School. 

Kinderen leren hun eigen en 

andermans gevoelens te 

herkennen. De basis die nodig is 

om rekening te kunnen houden 

met elkaar. In alle klassen wordt 

geregeld de 

‘gevoelstemperatuur’ 

opgenomen, zo geven we 

emoties een plek en merken we 

dat ze soms zo veranderlijk zijn als 

het weer.  

 

Start scholen 

Wat fijn dat we weer 

gestart zijn na de lange 

periode thuisonderwijs! We 

hebben de kinderen in die 

periode gemist. We zijn blij 

dat alles weer reilt en zeilt 

zoals we wensen! 

 

Cultuurcoach 

Shaneequa 

Oud Valkeveen 

Helaas zal het kamp naar Oud-Valkeveen 

niet doorgaan. We zoeken naar een 

alternatief. 

 

Brug 385 

Uit de enquête over de vernoeming van een brug naar 

Fiep Westendorp is de brug over de Westlandgracht in 

de Heemstedestraat als favoriet naar voren gekomen. 

De Fiep Westendorp Foundation en de Fiep-fan 

(degene die het verzoek tot vernoeming van een brug 

heeft ingediend bij de gemeente) delen deze keuze. 

De gemeente is hiervan op de hoogte. Over het 

verdere verloop van de vernoeming wordt de school 

op de hoogte gehouden.  

 

Fiepflits 
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Naschools aanbod 

De verlengde schooldag start op 8 maart en telt een 

serie van 10 lessen, idem de talentklas op 

dinsdagmiddag van Shaneequa;  

Sportstimulering start op 12 april (8 lessen) 

Ook zijn we in contact met NewTechKids over een 

naschools aanbod voor de groepen 6, 7 en 8. We 

hopen dat hier snel na de voorjaarsvakantie mee 

gestart kan worden.  

NewTechKids is een academie in Amsterdam die 

technologie onderwijs biedt, gericht op het 

aanspreken van het probleemoplossend en 

innovatieve vermogen van kinderen. Tijdens hun 

programma’s leren basisschoolkinderen de 

fundamentele concepten achter 

computertechnologie, programmeren en informatie 

in het digitale tijdperk. Gadgets, apps, software en 

hardware zijn aan continue verandering onderhevig, 

maar de kernbegrippen erachter blijven hetzelfde. De 

technologie docenten en innovatie specialisten van 

NewTechKids begeleiden kinderen bij het verwerven 

van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het 

ontwerpen, programmeren, testen en creëren van 

dingen die voor hen belangrijk zijn. De toekomst 

behoort aan NewTechKids! 

 

Rekenwedstrijd 

Op 18 maart zal de 

Rekenkangoeroe wedstrijd 

plaatsvinden, een reken- en 

wiskundewedstrijd met 

vraagstukken die stuk voor stuk 

een vonkje creativiteit, een flits 

van inzicht, vragen. Vijf 

antwoorden per opgave zijn 

gegeven, één is er goed. De 

eerste vragen zijn makkelijk, 

maar gaandeweg worden ze 

steeds lastiger. Ook dit jaar zal 

de Fiep de goede rekenaars 

die dat willen, mee laten 

doen.    

 

Afsluiting kleuterthema  “Voeding” 

Vanaf januari hebben de kleuters 

gewerkt rondom het thema voeding. 

Om dit thema af te sluiten hebben de 

kleutergroepen een lunch 

georganiseerd in de klas. De kinderen 

hebben gekookt en gebakken en ook 

zelf de tafel gedekt. Ook ouders 

hebben etenswaren meegegeven. Het 

was heel feestelijk en gezellig om met 

z’n allen te eten. 

 

   

 


