
Vaccinaties GGD voor 4-12 jarigen 

Het komt soms voor dat kinderen een 

inenting hebben gemist. Vaccineren 

wordt aangemoedigd in het belang van 

de gezondheid van uw kind en anderen. 

Door te vaccineren, voorkomen wij dat 

kinderen bepaalde ziektes krijgen. 

Inentingen worden gratis verstrekt in het 

kader van het jeugd 

rijksvaccinatieprogramma.  

Mocht u een gemiste vaccinatie willen 

inhalen voor uw kind, dan kan dat. U hoeft 

hiervoor geen afspraak te maken. 

Bovendien is het gratis. U kunt hiervoor 

terecht met uw kind bij het Ouder –en Kind 

Centrum op het August Allebéplein  

nummer 11. Het OKC heeft hiervoor een 

inloopspreekuur op elke derde maandag 

van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur.  

 

 

 

Lang weekend 

Aanstaande maandag is 

het tweede Pinksterdag en 

dinsdag is er een 

studiedag voor het team. 

We zien de kinderen op 

woensdag 26 mei weer op 

school. 

 

Op Weg naar het VO 

De groepen 8 op de Fiep doen mee met het 

project Op Weg naar het VO (OWNHVO). Dit 

project bereidt kinderen voor op de nieuwe 

route naar de middelbare school. Kinderen gaan 

de nieuwe route naar school onder begeleiding 

fietsen. Ze denken zelf mee over de route, 

overwegen alternatieve routes, en maken een 

analyse van de onveilige punten die ze 

tegenkomen. Op deze manier gaan ze deze 

route na de vakantie met meer 

verkeersbewustzijn en vertrouwen fietsen. 

Verkeersplein Amsterdam (VPA) voert dit project 

in opdracht van Gemeente Amsterdam en 

Vervoerregio Amsterdam uit. 

 

Fiepflits 
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Zomerschool 

Goed nieuws! Net als vorig jaar wordt er weer een 

zomerschool georganiseerd voor leerlingen uit de groepen 

3 tot en met groep 8. 

Het ochtendprogramma staat in het teken van het 

versterken van studievaardigheden. Dagelijks volgen de 

leerlingen één uur les in een groepje van 4 tot 8 leerlingen 

op specifieke onderdelen op het gebied van taal of 

rekenen. Alle leerlingen zullen ook dagelijks een half uur 

werken aan het maken van aantekeningen in een goed 

leesbaar handschrift. In het middagprogramma wordt er 

uiteraard gesport, maar ook gaan de kinderen op excursie 

en doen activiteiten die in het verlengde liggen van het 

ochtendprogramma. 

 

De zomerschool voor de groepen 3 t/m 7 is drie weken van 

12 t/m 30 juli. De groep 8 zomerschool is van 19 juli t/m 6 

augustus. 

U kunt uw kind opgeven tot uiterlijk 15 juni, tenzij de 

Zomerschool al eerder vol is. Leerlingen die later 

aanmelden komen op een wachtlijst.  De 

aanmeldingsformulieren worden in volgorde van 

binnenkomst behandeld, wees er dus op tijd bij! 

U krijgt via Social Schools van de groepsleerkracht een 

inschrijfformulier. Mocht u niets hebben ontvangen, neem 

dan contact op met de groepsleerkracht. 



Jeugdsportfonds 

Sporten geeft plezier samen met anderen, versterkt het 

zelfvertrouwen en bevordert een gezonde leefstijl. Daarom is 

sporten ook voor uw kind belangrijk. Maar deelname aan sport 

voor kinderen is vanwege de kosten die hiermee gemoeid zijn 

niet voor alle ouders eenvoudig. Toch kan ieder kind van 2 t/m 

17 jaar deelnemen aan een sport, dankzij het jeugdsportfonds. 

U kunt via de ouder- en kindadviseur Latoya Renardus een 

aanvraag doen voor vergoeding van de kosten. U kunt 

telefonisch een afspraak met haar maken, telefoonnummer 

06-36628972. Ook is het mogelijk zelf een aanvraag in te 

dienen via www.stichtingsina.nl 

Zie voor meer informatie over de ‘spelregels’ die gelden om 

gebruik te maken van deze vergoeding: 

jeugdfondssport.nl/amsterdam 

 

Journalisten Gezocht 

Stichting St(r)aal zoekt journalisten en fotografen. Ben je tussen de 10 en 14 jaar, 

woon je in of rond de Staalmanpleinbuurt en wil je meehelpen met de 

kinderbuurtkrant en het fotografieproject, stuur dan een mail naar 

stichtingstraal@gmail.com . Vanuit de Fiep hebben zich inmiddels vier meiden 

opgegeven, vanuit de Einsteinschool één. Dat is een mooi begin, maar er is dus 

nog ruimte voor wat meer aanmeldingen (ook van jongens!). We streven naar 

een groepje van tien kinderen om mee te beginnen.  

 

Voorwerpen uit de leskist 

Islam 

Afgelopen maandag en 

dinsdag heeft Lonneke 

voorwerpen uit de Islam met 

de kinderen besproken. 

Daarbij was natuurlijk 

aandacht voor de 

Ramadan en het Suikerfeest. 

 

 

 

Opening acties Cliniclowns 

Wat een geweldige ochtend! Afgelopen woensdag om half negen 

hadden alle groepen zich verzameld rondom het  versierde voetbalveld 

voor de opening van de acties voor de Cliniclowns. 

Op veel gezichten zag je de spanning voor wat er ging gebeuren. 

Meester Jan las de openingsspeech van de Cliniclowns en hij gaf het 

“startschot” voor het inzamelen van geld voor de acties (lege 

flessenactie, Tekenfundactie en de sponsorloop).  Met veel enthousiasme 

zijn de afgelopen dagen al veel lege flessen verzameld door de 

kinderen. Super fijn! 

Tot slot zongen alle kinderen en leerkrachten het mooie lied “aan de slag 

voor een lach”. Dit lied hebben de kinderen maandag en dinsdag 

geoefend en dat was te merken. Met heel veel power en enthousiasme 

werd er gezongen. 
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