
Leerlingenraad 

Afgelopen week is de leerlingenraad na 

een lange tijd weer bij elkaar gekomen. 

We hebben gepraat over het probleem 

dat het soms stinkt in de kleedkamers en 

we kijken of we daar iets op kunnen 

vinden. Ook vinden heel veel kinderen het 

vervelend dat als de deur opengaat, je zo 

in de douche kan kijken.  Ook hiervoor 

proberen we een oplossing te vinden. En 

we hebben leuke dingen bedacht voor 

het zomerfeest. Maar dat houden we nog 

even geheim. Tot volgende week! Groet 

Simon gr. 8 (en Heleen) 

 

De Fiep een gezonde school 

Zoals u weet wil de Fiep een gezonde school zijn. Daarom 

drinken we water en vragen we u een gezond lunchpakketje 

en tien uurtje mee te geven. Kinderen die gezond eten kunnen 

zich beter concentreren, presteren beter, zijn minder snel ziek 

en zitten lekkerder in hun vel. Om deze reden doen we ook 

mee met het Europees Schoolfruit programma en ontvangen 

de kinderen één keer in de week een “gezonde snack”. 

Fruit van deze week: 

 

Fruit verdeling elke 

dinsdag middag. 

(ook een klus)  

Zodat er woensdag 

lekker gesmikkeld 

kan worden. 

Gezonde snack van 

deze week 

Lekkere 

bleekselderijsoep. Van 

de bleekselderij die we 

vorige week via EU 

schoolfruit binnen 

hebben gekregen. 

Fiepflits 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-3-2021 
22 Maart: Week van de Lentekriebels 

De Week van de Lentekriebels is een 

nationale projectweek voor het 

speciaal- en basisonderwijs. In deze 

week wordt er op de Fiep in alle 

groepen aandacht besteed aan 

seksuele vorming. Kinderen maken 

vanaf de geboorte een seksuele 

ontwikkeling door, al voordat ze in de 

puberteit komen. Jonge kinderen 

hebben al vragen over relaties en 

seksualiteit. De school sluit met de 

lessen relationele en seksuele vorming 

aan op deze ontwikkeling en 

ondersteunt kinderen met het geven 

van juiste informatie en het leren van 

vaardigheden. Kinderen raken zo ook 

vertrouwd met de onderwerpen en 

vinden het normaal om hierover te 

communiceren. Ze worden zich 

bewust van hun eigen en andermans 

gevoelens, en leren dat ze hun 

mening, wensen en grenzen mogen 

aangeven. Door relationele en 

seksuele vorming ontwikkelen kinderen 

zich tot mensen die respect hebben 

voor zichzelf en voor anderen. Het 

thema van dit jaar is: seksuele en 

gender diversiteit. 

 



NewTechKids Robot Inventor Workshops 

Op zaterdag 13 maart geeft NewTechKids twee online workshops voor kinderen van 7-12 jaar. 

Van ouders wordt verwacht dat zij toezicht houden op hun kinderen. NewTechKids zal een nep-

robotfabriek runnen en de deelnemende kinderen worden robotontwerpers die robots bouwen 

en testen. Tijdens de workshop leren kinderen over: 1) hoe technologie wordt ontworpen door hun 

eigen kartonnen robotkoppen te ontwerpen en 2) de logica van programmeren door met de 

hand codes te tekenen om hun robots door hun huis te leiden. 

De workshops vinden plaats op Zoom, dus je hebt een computer en een Zoom-account nodig om 

deel te nemen. 

Kinderen hebben de volgende benodigdheden nodig om mee te doen:  

• kartonnen doos die over hun hoofd past  

• kunstbenodigdheden: gekleurd papier, stiften, schaar, lijm, plakband, aluminiumfolie, 

pijpenragers (optioneel)  

• wit papier  

• potlood en gum 

Als uw kind mee wilt doen, registreer uw kind hier eerst https://www.mozillafestival.org/en/tickets/ 

en bevestig vervolgens de workshop die u uw kind wilt laten bijwonen: 

- Nederlandse workshop van 11:00 - 12:15 CET: 

https://schedule.mozillafestival.org/session/RDJB8Q-1 

 

 

  

Tip van een ouder: bestel leesboeken bij 

de bibliotheek  

…ook tijdens de Corona periode! 

Omdat Roger (4A) zo graag leest, waren 

we benieuwd of we nog wel boeken 

konden lenen toen de bibliotheken gingen 

sluiten. Ik zocht toen op de site van de 

OBA naar online boeken, en las dat je 

leesboeken kunt bestellen. Vaak de 

volgende dag al staat een pakketje klaar 

om op te halen op een door jou gekozen 

OBA afhaalpunt. Roger wordt steeds 

verrast en is blij met de pakketjes! Hoe dit 

precies werkt kun je lezen op de site van 

de OBA. 

Annelies van Male, moeder van Roger en 

Lance 

 

Leesboeken gezocht 

Hebben jullie thuis leesboeken over die 

je niet meer hoeft? Geef ze de 

kinderen mee naar school. Op school 

lezen we boeken uit de schoolbieb, 

maar thuis hebben veel kinderen niet 

genoeg  te lezen nu de bieb van de 

gemeente wat moeilijker bereikbaar is 

(je kunt er wel boeken afhalen door 

een tijdslot te reserveren). In de klassen 

willen we daarom ook leenboeken voor 

thuis beschikbaar stellen. Veel dank 

alvast!   

 

https://www.mozillafestival.org/en/tickets/
https://schedule.mozillafestival.org/session/RDJB8Q-1


Zomerschool 

Ook in 2021 zal er weer een Zomerschool worden georganiseerd voor leerlingen die nu in groep 7 

zitten. Hieronder leest u een bericht van de Zomerschool: 

Wat biedt de Zomerschool?  

De Zomerschool helpt uw kind om zich sterk te maken en extra kansen te krijgen voor de 

belangrijke overstap naar groep 8 en daarna naar het voortgezet onderwijs. Leerlingen zitten in 

groepen van maximaal 16 leerlingen met ervaren en bevoegde leerkrachten om uw kind te 

begeleiden. De Zomerschool vindt vier dagen per week plaats (maandag – dinsdag – 

donderdag – vrijdag) in de prachtige nieuwe Goeman Borgesiusschool in Geuzenveld. Dankzij 

subsidie van de gemeente Amsterdam is de Zomerschool gratis!  

In de ochtend: Een leuk en actief onderwijsprogramma Kinderen van Amsterdam met veel 

aandacht voor begrijpend lezen, taal (schrijven en spelling), woordenschat en rekenen. Kortom, 

de basisvaardigheden die belangrijk zijn voor uw kind.  

In de middag: Allerlei leuke, spannende, creatieve en ontspannen activiteiten, zoals sport, spel, 

film en/of radio maken, museumbezoek en uitstapjes. Al deze activiteiten horen bij ons thema 

Kinderen van Amsterdam.  

Wat vraagt de Zomerschool van u en uw kind?  

- Dat uw kind er zelf zin in heeft om zijn/haar kansen te vergroten. 

 - Dat u als ouders ook wil dat uw kind sterker wordt op school en voor zijn/haar toekomst. 

Wanneer het (in verband met Corona) mogelijk is, worden er voor ouders drie inhoudelijke 

bijeenkomsten georganiseerd. U wordt uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.  

- Dat uw kind de eerste drie weken van de vakantie elke dag kan meedoen van12 juli t/m 30 juli. 

Daarna heeft uw kind nog drie weken vakantie. U moet er dus zeker van zijn dat uw kind elke dag 

kan komen en dat u zelf dus pas na 30 juli op vakantie kunt gaan.  

Meedoen? Meld uw kind aan bij zijn of haar leerkracht. Daarna ontvangen de ouders van de 

leerkracht een link voor een digitaal aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u zelf ook vinden op 

https://zomerschool-amsterdam.nl/inschrijfformulier/. U vult dit formulier volledig in en drukt op 

verzenden. Hiermee geeft u toestemming om de volggegevens van uw kind op te vragen.  

- De leerkracht van uw kind vult de gegevens in en verzendt het formulier.  

- Wij noteren de leerlingen op een lijst op volgorde van aanmelding. U kunt inschrijven tot 18 juni, 

tenzij de Zomerschool al eerder vol is. Aanmeldingen na deze datum worden genoteerd op een 

wachtlijst.  

Er zijn in Nieuw-West ongeveer 1600 kinderen in groep 7 die mee kunnen doen aan de 

Zomerschool. Daarom: wie snel aanmeldt heeft de meeste kans! We kunnen maximaal 105 

leerlingen plaatsen. Tussen 28 juni en 4 juli hopen we iedereen via email te berichten welke 

kinderen zijn geplaatst. 

 

 


