FRIDTJOF

NANSEN

VOOR OUDERS EN VERZORGERS

Week 40

7 oktober 2016

Dinsdag 11 oktober
Methap Ozturk (SMW) is aanwezig van 11.30 tot 16.30 uur
Vrijdagmiddag 14 oktober begint om 12 uur de herfstvakantie!

Mededelingen
Vanuit de directie
Beste ouders/verzorgers,
Woensdag is de Kinderboekenweek
geopend. Een toneelstuk op leeftijd werd
opgevoerd op ons buitenpodium. Goed om
te zien dat de collega's daar weer zoveel
werk van hebben gemaakt en dat de
kinderen (en ook veel ouders) hier zo van
genoten hebben! OmaRaad: ook bedankt
voor jullie bijdrage. De ontvangen boeken
worden nu al (voor)gelezen!
Ook woensdag: dag van de leerkracht.
Overal lijkt wel een speciale dag voor in
het leven geroepen te zijn... maar wat
verdienen onze leerkrachten het om in het
zonnetje te worden gezet! Ik kan blijven
zeggen dat ik trots ben op mijn team. Het
bestaat uit mensen die zich steeds weer
met hart en ziel inzetten voor uw en onze
kinderen. Bedankt, collega's!
Volgende week de laatste week voor de
herfstvakantie. Denkt u eraan dat de
kinderen vrijdag vanaf 12.00 uur vrij zijn?
Geniet van de vrije tijd!
Martijn

leerlingen van groep 5 t/m 8 hun (oude)
boeken verkopen op het schoolplein. We
hopen natuurlijk op veel klanten, dus zegt
het voort! Een paar tips voor de jonge
verkopers: vergeet niet om een kleedje,
een geldkistje en voldoende wisselgeld
mee te nemen. En eventueel prijsstickers
voor op je boeken. En voor alle klanten:
neem je spaarpot mee! ;)
Creatieve opdracht
Dit jaar is er geen voorleeswedstrijd.
Ondanks dat we de afgelopen jaren vol
genoten hebben van de voorleeskunsten
van de leerlingen vonden we het ook
jammer dat maar een paar kinderen de
kans kregen om te ‘shinen’ terwijl er zo
veel talent is. Op zo veel verschillende
vlakken. Daarom dit jaar aan alle kinderen
de opdracht om alleen of samen een mooi
verhaaltje of gedichtje misschien wel met
een mooie illustratie te maken over het
thema ‘Voor altijd jong’. Deze opdracht zal
in de klas door de leerkracht nader worden
toegelicht.
Afsluiting
De Kinderboekenweek wordt weer even
feestelijk afgesloten als hij begonnen is.

Kinderboekenweek

Groep 5 t/m 8 vult de viering op
donderdag 13 oktober in met voordrachten
uit de eerder gemaakte opdracht.

Boekenmarkt
Op woensdag 12 oktober is de jaarlijkse
boekenmarkt. Vanaf 12.30 uur mogen de

Op vrijdag 14 oktober mogen de groepen
1 t/m 4 hun opa of oma mee naar school
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te nemen om met hen oudhollandse
spelletjes te doen.
Bij groep 1/2 (Olifantjes en Konijntjes) zijn
de grootouders welkom vanaf 8.50 tot
10.00 uur en bij de Eendjes en
Eekhoorntjes vanaf 10.20 tot 11.30 uur. Bij
groep 3/4 zijn de grootouders welkom van
8.30 uur tot 11.30 uur. Benieuwd hoeveel
opa’s nog kunnen spijkerpoepen?!

Te koop: Gebruikte (en functionerende)
beeldschermen! De kosten zijn € 10,- en
de opbrengst gaat naar de goede
doelendag (voor de lunches in Kenia)
waarover u binnenkort meer hoort. De
beeldschermen zijn af te halen in het
Brede Schoolkantoortje tijdens de Brede
Schoolwerktijden van Agnes en/of Patricia
(zie schema op de deur). Graag direct
contant afrekenen.

Vrijdagmiddag zijn alle groepen vrij want
dan is het herfstvakantie!

Niets te doen in de herfstvakantie?
Op 20 oktober is er van 10.00 – 15.00 uur
voor alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar
weer de Sportexperience in de
Zevenkampse Ring. Voetballen,
korfballen, tafeltennisssen, karate,
basketballen, zwemmen etc. Teveel om op
te noemen. Vooraf inschrijven bij de kassa
van het zwembad. Doe dat voor maandag
17 oktober dan heb je gegarandeerd een
plekje. Kosten zijn maar €5,=.
Inschrijfformulieren liggen in elke klas of
staan in onze folderstandaard boven onze
blauwe brievenbus.

Brede School
A.s. dinsdag 11 oktober zijn onder
schooltijd de minifinals voor groep 5 t/m 8.
De kinderen hebben een brief met alle
informatie meegekregen. Check de tas
van uw kind!
Woensdagmiddag 12 oktober is er géén
Brede School. Er is dan namelijk de
jaarlijkse Boekenmarkt in het kader van de
Kinderboekenweek.
Voor de ouders die nog niet hebben
betaald voor de activiteiten: graag het
gepaste geld in een envelop met naam in
onze blauwe brievenbus doen.

Fijn weekend.
Agnes en Patricia

Uit de groepen

Eekhoorntjes

Thema: Kinderboekenweek
Letter van de week: W

‘Voor altijd jong’ de Kinderboekenweek is
begonnen! Er zijn al oma’s en opa’s getekend.
Leuk om te horen wat de kinderen het liefst
met hun opa en oma doen!
Juf Winy heeft woensdag verteld in onze klas
over vroeger en ze liet daarbij ook dingen zien
die de Eekhoorntjes niet kennen. Heel
bijzonder.
Wat fijn dat er zoveel opa’s en oma’s
voorlezen bij ons. De kinderen genieten ervan
en de opa’s en oma’s genieten mee!

Eendjes
De Kinderboekenweek is gestart. Lekker veel
lezen! bedankt Ouderraad voor de mooie
boeken.
Er hebben al een heleboel oma's en een paar
opa's voorgelezen in de klas, heel erg
gezellig!
Naar aanleiding van het boek: Boer Boris gaat
naar oma, hebben we appeltjes geknutseld en
in de boom op het raam gehangen.
Heel veel verzameld met de letter B van boek,
de lettertafel was zelfs te klein!
Vrijdagochtend een voorstelling in de
speelzaal, leuke afsluiting van de week.
Fijn weekend,
Margot en Monique

Vrijdag was er een leuke muziekvoorstelling:
‘Opa Olifant gaat op reis’ Het was erg leuk!
Samar heeft een zusje gekregen waar ze heel
blij mee is. Gefeliciteerd van alle
Eekhoorntjes!
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Fijn dat er al veel yoghurt- en vladoppen
gespaard worden, we gaan er leuke dingen
mee doen.

lezen boeken over opa's en oma's en hebben
al een aantal oude spullen bekeken.
Fijn weekend!
Daniëlle

We hopen er nog veel te krijgen……..

Dolfijnen, Panda’s en Vlinders

Fijn weekend,
Like en Anja

Voor altijd jong! Het thema van de
Kinderboekenweek. Woensdagochtend
begonnen we de dag met een leuke opening
van deze week door middel van een
toneelstukje van leerkrachten en ouderraad
verkleed als opa en oma's. Ook was er een
leuke dansje van een aantal leerlingen.
Inmiddels is de Kinderboekenweek in volle
gang en wordt er in de klas veel aandacht
besteed aan het thema en aan het lezen.
Kinderen uit groep 7/8 komen in de kring
voorlezen aan groep 3/4. Het is leuk om te
zien hoe de ouderen zorgen, helpen en het
voorbeeld geven aan de jongeren. Daarbij zijn
we blij dat we nog altijd met z'n allen in een
gebouw zitten en op deze manier door de
bouwen heen samen vorm kunnen geven aan,
in dit geval, de Kinderboekenweek.

Konijntjes
We zijn begonnen met de Kinderboekenweek!
Afgelopen woensdag was er een feestelijke
opening op het plein en de hele week hebben
veel kinderen hun lievelingsboeken
meegenomen naar school. Wat was het
gezellig met al die opa’s en oma’s in de klas,
vrijdagmiddag hebben we tijdens het
voorlezen allemaal een kopje thee gedronken.
Ook hebben we vrijdag een leuke voorstelling
over Opa Olifant gezien in het speellokaal!
Om de week nog leuker te maken hebben we
appels geplukt in de boomgaard, volgende
week gaan we er wat lekkers mee maken...
Nog even terug komen op vorige week..
gelukkig zijn alle puzzelstukjes weer terecht
en kunnen we alle puzzels weer maken!

Volgende week is alweer de laatste week voor
de herfstvakantie. De kinderen zijn de
afgelopen weken alweer heel erg gegroeid en
hebben veel bijgeleerd. Bij dat groeien hoort
ook een stukje zelfstandigheid. U kunt de
komende week de derde groepers nog even
coachen bij het zelfstandig naar binnen gaan,
jas en tas opbergen in hun luizenzak, denken
aan de pauzehap, want na de vakantie
moeten zij het zelf gaan doen. De kinderen
zijn wel toe aan dit stukje zelfstandigheid, de
ouders moeten misschien nog even wennen;).

Fijn weekend,
Amanda

Olifantjes
Maandag werden we verrast in de klas. Het
leek wel alsof er iemand in onze klas had
gespeeld! En toen we nog eens verder keken
leek het wel alsof er iemand in onze klas had
geslapen! Het was een heus mysterie. We
hebben geprobeerd om het mysterie op te
lossen. De kinderen hadden allerlei ideeën
over hoe er iemand in onze klas kon zijn
gekomen, via het raam, door het dak,
misschien zelfs door de muur! Er waren ook
kinderen die iemand hadden gezien.
Spannend! Uiteindelijk kregen we een brief en
daarin stond dat oma Els in onze klas had
geslapen. Ze is vergeetachtig, was de weg
kwijt en kwam in onze klas terecht. We
hebben maar snel een brief terug geschreven.

Fijn weekend
Aafje, Sabine, Marcia, Renée en Mary

Giraffen, Pinguïns en Zebra’s en
Zeehonden
Zou u de tafels, delen en klokkijken (digitaal
en analoog) kunnen blijven oefenen?
Deze week zijn we verder gegaan met het
herschrijven en illustreren van een verhaal.

Deze week hebben we ook schrijfdans
gedaan, erg leuk!
De Kinderboekenweek is geopend en de
eerste opa’s en oma’s zijn al op bezoek
geweest om voor te lezen. We vinden het erg
gezellig! We knutselen ook opa’s en oma’s,

Op woensdag is de Kinderboekenweek
feestelijk geopend op het schoolplein. Het
thema dit jaar is “Voor altijd jong”. Daarna in
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de klassen extra lang voorgelezen met wat
lekkers van de OR erbij.

Gisteren hadden we gymles van de opa van
Bent. De warming up was “dansen met opa”,
een geweldige les, hartelijk dank opa! ‘s
Middags hebben wij een voorstelling bezocht
in de Romeijnshof. Wat een bijzondere
ervaring! Dat we hier naartoe mochten, is
geregeld door de Brede School. Bedankt
meiden!

Donderdag zijn wij naar de voorstelling
“Woeste Willem” geweest. Dit was heel erg
leuk. Uw zoon/dochter zal u vast meer over de
voorstelling kunnen vertellen.
Aanstaande maandag krijgen de kinderen de
topografiekaart van Friesland mee. Deze zal
de maandag na de herfstvakantie getoetst
worden.

Wat is deze eerste periode snel gegaan! Nog
maar een week tot de herfstvakantie… In
deze week sluiten wij thema Afrika af. De
werkstukken die we hebben gemaakt, zullen
we met elkaar bekijken en onze mening
hierover vormen. Na de vakantie starten wij
met een nieuw thema. We houden nog even
geheim welk thema dat is.

Deze week hebben de Zebra’s en Giraffen
gezwommen. Volgende week zijn de Pinguïns
en de Zeehonden weer aan de beurt.
Volgende week dinsdag zijn de MINIFINALS.
U heeft daar inmiddels een brief over
gekregen (roze).

Aanstaande dinsdag gaan wij met de groepen
naar de mini finals. U heeft gisteren de brief
met informatie ontvangen. Let op, we draaien
deze dag continurooster en zijn later terug op
school!

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

De komende periode staat er een aantal
zaken op het programma. Hieronder vindt u
een overzichtje.

Cheeta’s, Tijgers en Poema’s
Afgelopen woensdag ineens opvallend veel
oude mensen op het plein: opa’s, oma’s…
compleet met wandelstokken of rollators,
grijze haren en verhalen over vroeger. U
snapt het al: we hebben het over de opening
van de Kinderboekenweek!

Bijzonderheden komende periode:
11-10:
mini finals
12-10
boekenmarkt
14-10:
de leerlingen zijn ’s middags vrij
(Fijne vakantie!)
3-11:
voortgangsgesprekken
9-11:
voortgangsgesprekken

Aankomende week wordt er bijvoorbeeld in
taalopdrachten aandacht besteed aan het
thema ‘Voor altijd jong!’ We zijn ten slotte zo
oud als we ons voelen, niet waar?

Huiswerk:
Cheeta’s, Tijgers en Poema’s:
12-10: Topo toets Afrika Zuid
Cheeta’s:
13-10: tafels van 8 en 9 herhalen

Op 12 oktober is er na schooltijd boekenmarkt
op het plein. Kinderen die dat leuk vinden,
mogen hun boeken verkopen. Denken jullie
aan een kleedje, wisselgeld en het prijzen van
de boeken? En.. eigen meesters en juffen
mogen altijd eerst even tussen de boeken
neuzen, hè?

Voor nu: fijn weekend!
Sherida, Sandra, Luuk & Chantal
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