FRIDTJOF

NANSEN

VOOR OUDERS EN VERZORGERS

Week 37
Dinsdag 19 september
Woensdag 20 september
Donderdag 21 september

15 september 2017
Giraffen naar het Natuurhistorisch museum
School is dicht i.v.m. een studiedag
Lisanne den Hoed (SMW) is aanwezig van 9:00-11:30 uur
Roos Drouen (SMW) is aanwezig van 9:00-11:15 uur
Zeehonden naar het Natuurhistorisch museum

Mededelingen
Vanuit de directie
Beste ouders/verzorgers,
Een geweldige week heb ik meegemaakt
tijdens het kamp met de leerlingen van de
groepen 7/8. Genoten heb ik van alle
activiteiten en hoe gezellig de leerlingen
het hebben met elkaar.

duidelijkheid in uw richting over de
praktische invulling van de staking. Houdt
u er rekening mee dat de school gesloten
is.
Fijn weekend,
Martijn

Complimenten aan de kampcrew van dit
jaar en speciale dank aan Hein en Rob,
die naast alle hutactiviteiten ook nog even
helpen een kamp te begeleiden en aan
Karin (moeder van Floortje) en Meike
(dochter van juf Monique) die onze crew
dit jaar hebben versterkt. Jullie waren
fantastisch!
Na onze oproep voor materialen en/of
ondersteuning voor in de hut, hebben
verschillende ouders gereageerd. De
eerste spullen staan al uitgestald. Dank
jullie wel!
Vorige week bent u via de weekbrief kort
geïnformeerd over de staking die op 5
oktober wordt georganiseerd. Inmiddels
heb ik duidelijk dat (vrijwel) het hele
Fridtjof team van plan is te gaan staken.
Aankomende week zorg ik voor meer

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de
leerlingen van de Fridtjof Nansenschool,
Zo aan het begin van het nieuwe
schooljaar willen we ons opnieuw
voorstellen als school maatschappelijk
werkers voor de Fridtjof Nansen school
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aan de ouders die nog niet op de hoogte
zijn van onze werkzaamheden.

tot weerbaarheid, boosheid of sociale
vaardigheden.

Wij zijn Lisanne den Hoed en Roos
Drouen. Wij zijn werkzaam bij de dienst
School Maatschappelijk Werk (SMW) van
MDRplus (Maatschappelijke
Dienstverlening Rijnmond Plus).
Naast ons werk op basisscholen, zijn wij
ook verbonden aan een aantal
voorscholen, waaronder peuterspeelzaal
Nansenplaats.

In moeilijke tijden is het fijn dat er
professionals zijn die met u mee kunnen
denken, naast u kunnen staan en
ondersteuning kunnen bieden. In het
belang van het kind proberen wij iedereen
om het kind heen te motiveren en te
activeren. Het kind staat centraal.
Gesprekken met de
schoolmaatschappelijk werker zijn
vertrouwelijk en met uw gegevens wordt
zorgvuldig omgegaan. De gesprekken
vinden in principe plaats op school, maar
een huisbezoek behoort ook tot de
mogelijkheden. Er zijn geen kosten aan
verbonden.

Het SMW kan ingeschakeld worden
wanneer psychosociale problemen het
functioneren en/of de leerprestaties van
uw kind nadelig beïnvloeden. Wij zijn er
voor de kinderen, de ouders en de
leerkrachten. Voorbeelden zijn:
- Kinderen die te maken hebben met
scheiding van hun ouders.
- Kinderen die te maken hebben met
verslavings- of psychiatrische
problematiek in het gezin.
- Kinderen die gepest worden of zelf
pesten.
- Kinderen die problemen hebben in
de omgang met anderen.
- Kinderen die verdrietig zijn omdat
er iemand is overleden.
- Kinderen die thuis problemen
hebben.
- Ouders die opvoedingsvragen
hebben.
- Ouders die zich zorgen maken
over hun kind.
- Wanneer er onvoldoende financiële
middelen zijn om een sport- of
cultuurbezigheid te bekostigen.

U mag altijd bij ons binnenlopen als we op
school zijn. U kunt ook via de leerkracht of
intern begeleider aangeven een gesprek
met één van ons te willen, dan nemen we
contact met u op. Het kan ook zijn dat de
leerkracht aan u voorstelt om contact op te
nemen met het school maatschappelijk
werk.
We zijn aanwezig op maandag en
donderdag. In de weekbrief staat elke
week wanneer we er precies zijn. We
zitten in de RT-kamer, op de 1e verdieping
tussen de Tijgers en de Poema’s in.
Daarnaast kunt ons ook telefonisch
bereiken via 06-10490248 (Roos)
/ 06-12408617 (Lisanne) en via email:
rdrouen@mdrplus.nl /
ldenhoed@mdrplus.nl .
Hartelijke groeten,
Lisanne den Hoed en Roos Drouen
schoolmaatschappelijk werksters

Samen met u kunnen we zoeken naar
mogelijke oplossingen. Wij inventariseren
de situatie rondom het kind. Soms is er
meer nodig en kunnen we u naar andere
hulpverlening doorverwijzen voor de zorg
die bij uw kind past. We werken onder
andere samen met het wijkteam, een
samenwerkingsverband tussen
verschillende hulpverlenende instanties
waar wij als school maatschappelijk werk
naar verwijzen en mee samenwerken. We
kunnen u ook adviseren over trainingen
voor kinderen, bijvoorbeeld met betrekking

Brede School
Alle leerlingen die zijn geplaatst bij een
activiteit hebben een bevestigingsbrief
gekregen. Noteer a.u.b. de data goed in
uw agenda en neem de 1e les de eigen
bijdrage mee in een envelop. Geen brief
betekent dat er dit keer helaas geen plek
was bij de activiteit van jouw keuze.
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Op maandag 2 oktober zijn de mini-finals
(sportdag) voor groep 5 t/m 8. Groep 5/6
in de ochtend, groep 7/8 in de middag. We
zoeken voor de diverse teams nog

begeleiders. Geef je op bij de leerkracht
van je kind.
Fijn weekend.
Agnes en Patricia

Uit de groepen
Letter van de week: L
Thema: Welkom op school

Eendjes
Een stormachtig weekje, veel regen en
wind.
Daardoor konden we wel heel veel takken
verzamelen voor het herfstthema.
We hebben een Engels prentenboekje
gelezen over kleuren en de colorsong
geleerd.
De oudste kleuters werken hard aan hun
weektaken, we zijn trots op ze!
De jongste hebben mooie kettingen
geregen en hard geoefend met tellen.
Vrijdag zijn we met juf Marijke gaan kleien
en we hebben onszelf gemaakt in een
lekker bedje.

Konijntjes

Prettig weekend,
Margot en Monique

Een fijn weekend,
Amanda

Eekhoorntjes

Olifantjes

Een nat weekje was het! De regen hield
ons niet tegen om met de moeder van
Robin naar de boomgaard te gaan!
Er zijn heel veel peren geplukt waarvan
we heerlijke perenflapjes hebben
gemaakt. Lekker smullen!
Ook hebben we deze week gedanst als
een driehoek, een vierkant, een rechthoek
of als een cirkel. Met muziekinstrumentjes
erbij was het een vrolijke boel!
Tot de herfstvakantie krijgen we elke
vrijdag een creatieve les van juf Marijke.
Vandaag zijn de kinderen bezig geweest
met gekleurd klei, het was geweldig!
Deze week is Evin bij de Eekhoorntjes
gekomen. Fijn dat je er bent, Evin!
Volgende week woensdag is de school
dicht i.v.m. een studiedag.

Deze week hebben we geoefend met de
vormen; cirkel, driehoek, rechthoek,
vierkant, bol en kubus. We hebben de
vormen gevoeld, omgetrokken, gezocht in
de klas én buiten. Onze eerste
onderdekles ging ook over vormen. De
kinderen hebben kunstwerken gemaakt
van alleen maar cirkels. We hebben
ontdekt dat een cirkel van alles kan zijn,
een bal, een appel, een tomaat, een zon
en nog veel meer! Met de gymles hebben
we o.a. gespeeld met ballen. Rollen,
vangen, overgooien, het lukte al goed. Op
donderdag mochten we gezellig naar de
kinderboerderij en op vrijdag hebben we
weer fijn gewerkt met juf Marijke.
Denkt u er aan dat de kinderen woensdag
20 september vrij zijn i.v.m. een
studiedag?

De vormenmannetjes waren deze week op
bezoek in de klas. Ze hebben ons een
liedje over de vormen geleerd, we hebben
ze teruggevonden in de verkeersborden
tijdens de verkeersles, de oudsten en
jongsten hebben vormenknutsels gemaakt
en we hebben een onderdekles over
rechthoeken gehad. Daarnaast hebben
alle oudsten een route getekend op een
groot vel. Ook volgende week hebben we
een druk programma, op dinsdagmiddag
gaan we naar de kinderboerderij en op
woensdag zijn de kinderen vrij.

Een fijn weekend,
Like en Anja

Fijn weekend,
Daniëlle

3

Dolfijnen, Panda’s en Vlinders

Bij geschiedenis zijn we verder gegaan
met de prehistorie. We hebben het over de
oermens gehad en zijn nu beland bij de
ontdekking van vuur.

Het lijkt alweer herfst. Het waait en het
regent. Het buitenspelen wordt daardoor
moeilijker. Toch houden we geen tijd over.
We doen nu meer spelend leren, blokuur
en drama.
In ieder geval hebben we het erg gezellig
met elkaar. En daarbij leren we erg veel.
Sommige kinderen zijn verbaasd d
at ze zelf al zo veel hebben geleerd. Fijn
dat er ouders bereid zijn om ons te helpen
met het leren lezen.
Groep 7/8 is op kamp. Heel veel kinderen
missen hun grote broer of grote zus. Maar
iedereen mist natuurlijk juf Patricia.
Gelukkig gingen de gymlessen gewoon
door. Meester Paul heeft woensdag de les
overgenomen en vrijdag gingen we met
twee groepen tegelijk gymmen met twee
juffen. Ook wel weer eens leuk om dingen
anders te doen dan we gewend zijn.
Dan rest ons nog één waarschuwing. Er is
helaas weer luis geconstateerd. Kijkt u dus
regelmatig het haar van uw kind goed na!

Deze week hebben de Zeehonden en
Pinguïns gezwommen. Volgende week
zijn de Giraffen en Zebra’s weer aan de
beurt. In week 38, 18 tot en met 22
september, zijn er kijklessen. Komt u ook
kijken?
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

Geniet van het weekend en dan begroeten
we graag uw kind maandag weer op
school.
Sabine, Marcia, Renée, Sherida en Mary

Mini finals:
Welke (groot)ouder zou een team kunnen
coachen tijdens de minifinals? Deze
vinden plaats op maandagochtend 2
oktober. Als u kunt helpen mag dit
doorgegeven worden aan de
groepsleerkracht.

Giraffen, Pinguïns, Zebra’s en
Zeehonden
Maandag hebben we de groepen 7/8
uitgezwaaid. Zij zijn deze week op
schoolkamp. In plaats van gymles van juf
Patricia hadden we meester Paul. We
hebben een leuke les gehad waarin we
veel hebben gerend, gerekend en
gebasketbald.

Wij zullen deze dag later terug zijn dan
12.00 en hebben daarom een
continurooster. Zou u uw kind deze dag
een lunchpakket en genoeg te drinken
mee kunnen geven?

We zijn deze week bezig geweest met
(digitaal) klokkijken. Het zou fijn zijn als
digitaal klok kijken, analoog klok kijken en
tijden vergelijken thuis extra geoefend kan
worden. Dit voor groep 5 en voor groep 6.
Ook de tafels zijn bij velen weggezakt. Erg
belangrijk om dit te blijven herhalen.

Dansvoorstelling
Maandag 25 september zullen wij de
dansvoorstelling “Happily Ever After”. Op
22 september zal daarvoor een
voorbereidende les, op school, worden
gegeven. We vertrekken die maandag
rond 12.00 richting de metro en zullen
voor 15.15 weer op school zijn. De
kinderen hebben deze dag een

Met taal zijn we bezig geweest met hoger/
lager. Welke begrippen zijn hoger en
welke woorden daaronder. Bijvoorbeeld:
boek, zin, woord, letter of vissen, haai
achtige, tijgerhaai.
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lunchpakket en OV chipkaart, met
voldoende saldo, nodig.

nagellak, disco, zwemmen en tijdens het
hele kamp heerlijke maaltijden van onze
eigen kokkies. We hebben genoten!

Topografietoetsen:
Aanstaande maandag hebben de
kinderen van groep 6 hun allereerste
topografietoets.
Het is niet de bedoeling dat de kinderen
leren dat provincie A; Groningen is en
plaats nummer 1; Groningen. Het is de
bedoeling dat de provincie of plaats wordt
aangewezen en dat de kinderen dan de
naam kunnen geven. Op de toets hebben
de provincies en plaatsen dus andere
letters en cijfers!

Veel foto’s staan op facebook. Zie: Fridtjof
Nansen Cheeta’s, Fridtjof Nansen Tijgers
en/of Fridtjof Nansen Poema’s.
Wilt u u uw zoon(s)/dochter(s) ook nog
even op teken controleren? Er is wel
aandacht voor geweest op kamp, maar
een ongelukje (lees: teekje) kan soms in
een klein hoekje zitten.
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 de
stamgroepleiders of bij Patricia
(bredeschool@fridtjofnansenschool.nl).

Maandag 18 september: toets Provincies
Maandag 25 september: Groningen mee
Dinsdag 3 oktober: toets Groningen
Dinsdag 3 oktober: mee Drenthe
Maandag 9 oktober: toets Drenthe
Fijn weekend,
Ingeborg, Henry, Angelique, Wendy,
Melanie, Ashley en Jamilla

Huiswerk:
Cheeta’s, Tijgers en Poema’s:
Komend weekend lekker uitrusten en thuis
alle mooie verhalen vertellen!

Cheeta’s, Poema’s en Tijgers
Wat een fantastisch kamp hebben we
gehad! Mooie ervaringen, geweldige
activiteiten, heel veel gezelligheid en
ontzettend veel geluk met het weer.
De Efteling, avondspellen, moutainbiken,
Fridtjof Book of Records, weven tussen
zelf gevonden takken, paracord bandjes
maken, bonte avond, speurtocht, spelen,
voetbal kijken, tutten met maskertjes en

Bijzonderheden komende periode:
20-9: studiedag; de leerlingen zijn vrij.
Fijn weekend!
Ashley, Sandra, Luuk & Chantal
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