FRIDTJOF

NANSEN

VOOR OUDERS EN VERZORGERS

Week 35
Maandag 4 september
Dinsdag 5 september
Donderdag 7 september

1 september 2017
Lisanne den Hoed (SMW) is aanwezig van 13:00-16:30 uur
Algemene ouderavond
Roos Drouen (SMW) is aanwezig van 9:00-14:45 uur
Eekhoorntjes naar de Blijde Wei

Mededelingen
Vanuit de directie
Beste ouders/verzorgers,
Vorige week berichtte ik u al over de
nieuwe ontwikkelingen in de schooltuin en
‘de Hut’ die inmiddels op het Gerard
Dijkmanplantsoen staat.
De eerste groepen hebben hierin
inmiddels activiteiten ondernomen.
Geweldig om te zien!
Dinsdag heb ik even een kijkje genomen
met de OR tijdens de OR vergadering.
Enthousiaste geluiden en oprecht onder
de indruk waren we.
De ouderavond van dinsdag 5 september
speelt zich tijdens het plenaire gedeelte
ook in en rond de hut af. U kunt dus
allemaal ook komen kijken! Wees welkom!
De uitnodiging heeft u gisteren ontvangen
via uw zoon/dochter.
Op de ouderavond ontvangt u een
nieuwsbrief ‘Hut & Tuin’ van ons.
In de week van 11 september gaan de
groepen 7/8 op kamp. Ik zal de kampcrew
deze week versterken en dus niet op
school aanwezig zijn. U kunt natuurlijk
altijd terecht bij de leerkracht van uw
kind(eren) of bij de coördinator van de
bouw. Voor de groepen 1/2 is dit Monique,

voor de groepen 3/4 Mary en voor de
groepen 5/6 Jamilla.
Vanzelfsprekend ben ik via school of per
mail bereikbaar voor dringende zaken
waar u mij echt bij nodig heeft.
Fijn weekend,
Martijn

Brede School
De blauwe brievenbus zat al lekker vol
afgelopen week! Maar er kan nog meer bij,
dus lieve kinderen en ouders: snel invullen
die roze formulieren anders ben je te laat!
Er is nog plaats bij groep 1/2: Poppenspel
en schilderen. Bij groep 3/4 Kunstbende
en balsporten bij groep 5/6 Hoelahoop en
Animatie en bij groep 5-8 is er nog plek bij
golfen.
A.s. maandag 4 september laatste kans.
Fijn weekend.
Agnes en Patricia

Welkom op school
Bij de Eendjes: James, Fien
Bij de Eekhoorntjes: Wouter, Jan
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Bij de Konijntjes: Dylan, Julian
Bij de Olifantjes: Haroun, Dean
Bij de Giraffen: Nikki
Bij de Zebra’s: Amar
Bij de Tijgers’: Danny
Heel veel plezier bij ons op school!

17 Jaylinn Zebra's 5/6
17 Aïda Cheeta's 7/8
17 Ella Tijgers 7/8
18 Berend Tijgers 7/8
20 Jesse Panda's 3/4
21 Ivar Poema's 7/8
21 Abigail Konijntjes 1/2
21 Jamairo Vlinders 3/4
21 Stella Panda's 3/4
21 Lunah Panda's 3/4
22 Jade Dolfijnen 3/4
23 Bente Giraffen 5/6
23 Flynn Pinguïns 5/6
24 Bruce Eendjes 1/2
27 Cato Tijgers 7/8
27 Jip Pinguïns 5/6
27 Thiemo Vlinders 3/4
29 Kristiaan Poema's 7/8
29 Ruben Pinguïns 5/6
30 Jivio Panda's 3/4
Allemaal van harte gefeliciteerd!!

De jarigen van september
2 Amar Zebra's 5/6
2 Veyron Panda's 3/4
6 Tiago Pinguïns 5/6
7 Bodi Zebra's 5/6
8 Loïs Pinguïns 5/6
8 Daan Eekhoorntjes 1/2
9 Amber Cheeta's 7/8
9 Isabelle Zebra's 5/6
11 Hilina Zebra's 5/6
13 Aiden Poema's 7/8
14 Lorenzo Tijgers 7/8
16 Stef Panda's 3/4
17 Leysonne Olifantjes 1/2

Uit de groepen
Letter van de week: M
Thema: Welkom op school
De eerste weektaak is al gedaan, vaak
een beetje spannend en zeker ook leuk!
Wat een trotse gezichten als het af is.
Volgende week dinsdag is de
voorlichtingsavond op school. We
nodigen u van harte uit!
Op donderdagmiddag gaan we al voor de
eerste keer naar de kinderboerderij voor
een leuke les: ‘Wauw, het leeft!’
We hebben nog wat hulp nodig, ook opa’s
en/of oma’s zijn van harte welkom!

Eendjes
Driehoek, vierkant, cirkel en rechthoek met
deze vormen hebben we afgelopen week
geoefend. En wat zitten er veel verstopt in
de klas, ook kan je er heel veel mee
bouwen.
We hebben ook al onze eerste gymles
gehad, lekker klimmen, glijden en
springen.
Donderdag zijn we naar de kinderboerderij
geweest voor de les "Wauw het leeft" het
was leuk! ratten aaien, een wandelende
tak over je arm laten lopen en een kip
vasthouden.
Ouders bedankt voor jullie hulp.

Een fijn weekend,
Like en Anja

Konijntjes
Deze week hebben we het vooral over ons
eigen lichaam gehad. We hebben elkaar
vergeleken, gemeten en gewogen en
hebben elkaars lichaam overgetrokken
met stoepkrijt, om er daarna
lichaamsdelen in te tekenen. Daarnaast is
de eerste letter van de week besproken en
hebben de oudsten de eerste weektaken
van het jaar gemaakt. De

Prettig weekend,
Margot en Monique

Eekhoorntjes
Het leek wel even zomervakantie, zo warm
was het in ons lokaal! De Eekhoorntjes
konden er goed tegen en
hebben fijn gewerkt en gespeeld.
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verjaardagskalender is inmiddels af en is
in onze klas te bewonderen. A.s. dinsdag
is de algemene ouderavond, komt u ook?

Aankomende dinsdag begint om 7 uur de
algemene ouderavond waarin wij meer
zullen vertellen over hoe we werken in
groep 3/4 en wat verder belangrijk is om
voor u als ouder te weten. Daarna is er
een algemeen gedeelte in de tuin. Uw
(oudste) kind heeft een brief hierover
meegekregen, met een inleverstrookje.
Het is voor ons goed om te weten hoeveel
ouders er aanwezig zullen zijn, dus hierbij
het verzoek dit via het inleverstrookje aan
ons te laten weten.

Een fijn weekend,
Amanda

Olifantjes
De week begon met een hele leuke
verrassing. Bedankt voor alle mooie
bloemen en tekeningen! We hebben deze
week veel gepraat over het lichaam.
Sommige lichaamsdelen kennen we
allemaal en sommige lichaamsdelen zijn
toch nog lastig te onthouden. We hebben
een versje geleerd over ons gezicht en
een liedje over het lichaam. Donderdag
hebben we kinderen omgetrokken en
konden we vervolgens alle lichaamsdelen
er op tekenen. Er werd goed
samengewerkt! We hebben ook alweer
gegymd deze week, de kinderen helpen
elkaar goed bij het aan en uitkleden, heel
fijn! Dinsdag is de algemene ouderavond,
komt u ook?

Prettig weekend.
Sabine, Marcia, Renée, Sherida en Mary

Giraffen, Pinguïns, Zebra’s en
Zeehonden
Groep 5 heeft deze week de tafels van 3
en 6 aangeboden gekregen. De kinderen
gaan hier op school hard mee aan de slag,
maar het kan geen kwaad om hier thuis
ook mee te oefenen. Het is ook goed voor
de kinderen uit groep 6 om de tafels te
blijven oefenen.

Fijn weekend,
Daniëlle

Met taal hebben we hele grappige zinnen
gemaakt, zijn we bezig geweest met
ontleden en hebben wij goed lopende
zinnen gemaakt.

Dolfijnen, Panda’s en Vlinders
De tweede week zit er op en de kinderen
zitten alweer aardig in het ritme. Nieuwe
vriendschappen zijn gesloten en we zijn al
gauw gewend aan de nieuwe klas en
juffen. Er wordt ook al hard gewerkt. De
vierde groepers moeten soms nog een
beetje wennen aan de hoeveelheid werk
die we nu hebben, maar we doen hard ons
best om alles af te krijgen. We starten
iedere ochtend in de kring waar we ook
altijd van alles bespreken en leren. Zo
hebben we het nu over het thema ik. Veel
te leren van en over elkaar, maar
bijvoorbeeld ook over het lichaam. Wilt u
er voor zorgen dat uw kind op tijd op
school is? Er waren de afgelopen twee
weken nog kinderen te laat in de klas, wat
de les verstoord. Daarnaast missen ze zelf
ook dingen die al gezegd zijn.
Afgelopen dinsdag zijn we met de drie
groepen naar de kinderboerderij geweest
en hebben ook daar elkaar beter leren
kennen en gezellig gespeeld.

We zijn al lekker bezig geweest met het
thema ‘de prehistorie’. De kinderen zijn
erg enthousiast en nemen veel mee dat in
het thema past. Leuk!
Natuurhistorisch museum:
Binnenkort zullen wij de tentoonstelling
“Ice Age” bezoeken in het Natuurhistorisch
museum. De les start om 13.15 en zal
14.30 afgelopen zijn. Dit betekent dat de
kinderen op die dag een continurooster
zullen hebben. We vertrekken rond 12.25
naar de metro en zullen iets later dan
15.15 weer op school zijn. De kinderen
hebben deze dag een lunchpakket en OV
chipkaart, met voldoende saldo, nodig.
Dinsdag 19 september: Giraffen
Donderdag 21 september: Zeehonden
Dinsdag 26 september: Zebra’s
Dinsdag 10 oktober: Pinguïns
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Gym:
Alle groepen hebben op maandagochtend
gym op de Curieplaats. De Zebra’s starten
om half 9. Het is daarom belangrijk dat de
kinderen op tijd bij de paal staan, zodat zij
om 8.15 naar de Curieplaats kunnen
lopen. Juf Melanie vertrekt stipt om 08.15
uur. U mag uw zoon/dochter ook zelf naar
de gymzaal brengen. Geef dit wel even
persoonlijk door aan Melanie.

Oh, we verheugen ons zo! Maandag 11
september gaan we op kamp. Donderdag
hebben de leerlingen een brief
meegekregen met algemene informatie en
de meeneemlijst. Natuurlijk bespreken wij
het kamp ook aanstaande dinsdag (5
september) op de algemene ouderavond.
We hopen u dan allemaal te zien!
Misschien wist u al dat onze klassen een
facebookpagina hebben. Op deze
pagina’s plaatsen wij bijvoorbeeld leuke
foto’s van verschillende activiteiten (kamp!

Zwemmen:
Deze week hebben de Zeehonden en de
Pinguïns gezwommen. Volgende week
zijn de Zebra’s en Giraffen weer aan de
beurt.

staat afgebeeld niet op een van onze
facebookpagina’s mag worden geplaatst,
dan horen we dit graag.
Mocht u contact met ons op willen nemen,
dan kunt u natuurlijk altijd even langslopen
bij de paal of het lokaal of bellen naar de
school. Soms is het heel handig om even
een mailtje te sturen, daarom hierbij onze
e-mailadressen:
Sandra: s.stiebing@fridtjofnansenschool.nl
Ashley:
a.vandenbulk@fridtjofnansenschool.nl
Luuk: l.bijl@fridtjofnansenschool.nl
Chantal: c.bakker@fridtjofnansenschool.nl

Groente- en fruitdagen:
Op woensdag, donderdag en vrijdag
hebben wij groente- en fruitdagen. Het is
de bedoeling dat de kinderen alleen
groente en/of fruit meenemen als
pauzehapje.
Algemene ouderavond:
Op dinsdag 5 september is de algemene
ouderavond. We zouden het zeer op prijs
stellen als we alle ouders op de
ouderavond mogen begroeten!

Maandag 2 oktober bezoeken wij de
minifinals. Voor de groepen 7/8 is dit ’s
middags. Met de leerlingen hebben wij
geïnventariseerd welke sport zij deze
middag willen beoefenen. Nu puzzelen we
druk op een teamindeling. Mocht u onze
teams willen versterken als coach, graag!
U kunt dit doorgeven bij Patricia
(bredeschool@fridtjofnansenschool.nl).

Fijn weekend,
Ingeborg, Henry, Angelique, Wendy,
Melanie, Ashley en Jamilla

Cheeta’s, Poema’s en Tijgers
Afgelopen dinsdag hebben we met de drie
groepen ‘de Hut’ in gebruik genomen.
Helemaal onder de indruk waren we! Wat
een mooi materiaal in een super toffe
ruimte.

Huiswerk:
Cheeta’s, Tijgers en Poema’s:
Geen.

Op dinsdag staat Ashley extra bij ons in de
bouw. Een geweldige kans voor ons
allemaal om extra activiteiten aan te
bieden.
Luuk had de eer om af te trappen: een
telescoop maken en een les over zons- en
maandverduistering. Met (kinderen uit) alle
groepen hebben we deelgenomen aan
deze activiteiten. Gaaf!

Bijzonderheden komende periode:
111415-9: de leerlingen van de groepen 7/8 zijn
vrij
Voor nu: fijn weekend!
Ashley, Sandra, Luuk & Chantal
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