FRIDTJOF

NANSEN

VOOR OUDERS EN VERZORGERS

Week 43

28 oktober 2016

Dinsdag 1 november
Methap Ozturk (SMW) is aanwezig van 8.30 tot 16.30 uur
Woensdag 2 november BSO is gesloten
Donderdag 3 november Methap Ozturk (SMW) is aanwezig 11.00 tot 12.30 uur

Mededelingen
Vanuit de directie
Beste ouders/verzorgers,
Allereerst hoop ik dat u allemaal een
goede vakantie heeft gehad!
Frisse, uitgeruste koppies zag ik afgelopen
maandag. En die koppies waren van
kinderen die hun ogen uitkeken op de
verschillende hallen. Wat is het veranderd
in de school! in iedere hal staan nu mooie
kasten voor de tassen en luizenzakken.
Kinderen kunnen hun spullen op een
overzichtelijke manier opbergen en
makkelijker terugvinden. Daarnaast oogt
het geheel veel rustiger.
Heel blij ben ik met deze nieuwe inrichting!
Fijn weekend
Martijn

De jarigen van november
2 Yosei Poema's
3 Shavano Zeehonden
3 Olivia Panda's
3 Lara Eekhoorntjes
5 Xavier Olifantjes
7 Jenelle Eendjes
9 Jenaicha Tijgers
10 Naomi Dolfijnen
11 Evi Giraffen
12 Pedro Konijntjes
12 Jailey Vlinders

12 Quinn Olifantjes
12 Zoë Eendjes
14 Alex Pinguïns
15 Roan Dolfijnen
16 Jasmijn Eekhoorntjes
16 Luna Eekhoorntjes
17 Quinn Zeehonden
17 Faris Konijntjes
18 Niene Dolfijnen
19 Mick Pinguïns
20 Aylin Eekhoorntjes
22 Alessa Panda's
23 Antoinette Zeehonden
23 Christabel Zebra's
27 Kyra Cheeta's
28 Ronnie Eendjes
28 Christine Poema's
29 Stijn Poema's
29 Minke Poema's
Van harte gefeliciteerd allemaal!!

Welkom op school
Bij de Eekhoorntjes; Noa en Eliano
Bij de Olifantjes: Elena en Megan
Bij de Zebra’s: Tygo
We wensen jullie veel plezier op de
fridtjof!

Brede School
Volgende week dinsdag zijn de laatste
lessen van Spel en Dans, Magisch
Kleurrijk en Reptielen. U bent welkom om
naar presentaties te komen kijken. Alle
ouders hebben een mail ontvangen over
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de tijden. Check aub uw mail.

dienen dan bij school te worden
opgehaald om 14.00 uur.

Keukelen (maandag), Ontdeklab en
Kleuteratelier (donderdag) eindigen ook
volgende week, maar hebben geen
eindpresentatie. Deze leerlingen krijgen
hun werkjes elke week mee naar huis.

Verder zijn we druk aan het plannen voor
Blok 2 (januari t/m mei 2017). Er zijn veel
nieuwe activiteiten, maar we verklappen
nog niets!

Volgende week woensdag 2 november is
de BSO gesloten. De kinderen die
woensdagmiddag Brede School hebben,

Fijn weekend
Agnes en Patricia

We zingen heel veel herfstliedjes en doen
veel reken- en taalspelletjes met de
herfstspullen!

Uit de groepen
Thema: Herfst
Letter van de week: P

Eliano is vier jaar geworden en is nu een echt
Eekhoorntje geworden! Veel plezier bij ons!

Eendjes
We zijn gestart met de atelierlessen van
Marijke, zij is een vakdocent van Villa Zebra
en ze komt de komende weken op
maandagmiddag een kunstles geven. We
hebben mannetje / vrouwtje tak gemaakt en
zijn benieuwd wat er volgende week op het
programma staat.
De herfst heeft zijn intrede gedaan, in de
huishoek staat een reuze vliegenzwam en er
wonen natuurlijk kabouters. We hebben 16
vierkantjes leren vouwen en er mooie blaadjes
van gemaakt, geleerd over herfstkleuren, veel
verzameld met de H van herfst en de week
afgesloten met een herfstwandeling.

Fijn weekend,
Like en Anja

Konijntjes
Het is herfst! Dat hebben we wel gezien
tijdens de herfstwandeling met de Panda’s.
Wat zijn we veel herfstspullen tegen
gekomen!
We hebben in de klas het boek ‘Noten’
gelezen en de oudsten hebben hier een
verteltafel bij gemaakt.
Maandag hebben we tijdens de techniekles
spinnen met een lampje erin gemaakt, zodat
we niet (meer) bang hoeven zijn in het donker.
Dinsdag hebben we onze eerste kunstles
gehad, waarin we Mannetje Tak hebben
gemaakt. En dan hebben we tijdens het
werken ook nog onze monsterwerkjes voor
Halloween gemaakt. Wat hebben we hard
gewerkt!
Aankomende maandag is het Halloween, de
kinderen mogen dan griezelig verkleed naar
school komen.

Fijn weekend,
Margot en Monique

Eekhoorntjes
Na een fijne vakantie zitten we nu middenin
het nieuwe thema herfst!
Dinsdag hebben we de eerste les van juf
Marijke(van Villa Zebra) gehad. Het zijn in
totaal zes atelierlessen waarbij de kinderen
veel knutselen en onderdekken. Dinsdag zijn
er Mannetjes Tak gemaakt, erg leuk!

Fijn weekend,
Amanda

Olifantjes
Ook is kabouter Spillebeen weer bij ons
bezoek, met zijn beentje in het verband.
Er zijn al veel paddenstoelen voor hem
gemaakt.

We zijn deze week begonnen met het thema
herfst. Tijdens een herfstwandeling hebben
we gezocht naar herfstspullen en deze
hebben de kinderen verzameld in een
'schatkistje'. Op school gingen we alle
spulletjes bekijken, benoemen en daarna
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sorteren. De kinderen weten al goed welke
groepjes je allemaal kunt maken tijdens het
sorteren.
De oudsten hebben een spinnenweb
getekend met wasco, ze zijn erg mooi
geworden! Ook hebben een paar kinderen
een paddenstoel, blaadje of eikel gevouwen.
We hebben herfstwerkjes gedaan, eikels en
kastanjes gewogen, met het boshuisje
gespeeld, takkenmannetjes gemaakt met juf
Marijke van Villa Zebra, een tekening bij een
herfstversje gemaakt en nog veel meer!

Giraffen, Pinguïns en Zebra’s en
Zeehonden
Allemaal een lekkere vakantie gehad?
Wij wel in ieder geval. We zijn deze week
weer fris en fruitig begonnen.
Met taal hebben we het vakantieverhaal
geschreven en geïllustreerd. De Giraffen
hebben een goed begin geschreven, het
midden van een ander verhaal en een eind
van een derde verhaal.
Donderdag of vrijdag hebben de kinderen
kennis gemaakt met synoniemen. Misschien
kunnen ze u er thuis al een aantal vertellen?

Fijn weekend!
Daniëlle

Het nieuwe thema van geschiedenis is de
Romeinen. Deze week hebben wij een
woordweb gemaakt en gevraagd wat de
kinderen al wisten over de Romeinen. De
komende weken gaan zij in twee-, drie- of
viertallen werken aan een PowerPoint of een
poster over de Romeinen. We kijken weer erg
uit naar de resultaten.

Dolfijnen, Panda’s en Vlinders
De herfstvakantie zit er alweer op en zo ook
de eerste week van deze nieuwe periode. We
zijn begonnen aan een nieuw thema, namelijk
feesten. We hebben het over feesten in het
algemeen, maar focussen om dit moment
vooral op Halloween, wat straks wordt
opgevolgd door Sint Maarten, Sinterklaas,
kerst en oud en nieuw.
De kinderen doen via verschillende vakken
allerlei kennis en ervaring op over Halloween,
van "taal" tot Engels en van Wereldoriëntatie
tot expressie. Uiteraard kun je ook sommen
maken waarbij je een aantal pompoenen
splitst. Er zijn kinderen die dit splitsen nog
best lastig vinden. Dit kunt u thuis ook
oefenen. Dat hoeven natuurlijk geen
pompoenen te zijn, maar ook 12 aardappeltjes
of 8 boontjes kunnen worden gesplitst.
Voor groep 4 geldt dit voor keersommen.
Hoeveel rijen toetsen zitten er op de telefoon,
om maar iets te noemen. Dit soort sommen
komen in dagelijkse situaties veel voor.

Alle leerlingen, van zowel groep 5 als groep 6
hebben een klokkijktoets gemaakt. Dit geeft
ons een duidelijk beeld waar ze op uitvallen
en waar er dus aan gewerkt moet worden.
Kunt u thuis wellicht ook nog wat oefenen met
klokkijken? Dit blijkt voor veel kinderen heel
erg nodig. Ook de tafels zitten er bij veel
kinderen nog niet goed in. Stampen, stampen
en nog eens stampen.
Topotoets Friesland is gemaakt. Door de
meeste kinderen heel goed, maar sommige
kinderen hadden hem toch weer op nummer
en letter geleerd. Oeps! De letters en cijfers
staan natuurlijk door elkaar op de toets!
Volgende keer beter ;-)

We vinden het fijn te zien dat veel ouders zich
al hebben ingeschreven op de intekenlijst voor
de 10-minutengesprekken, die naast de deur
van het lokaal hangt. Dit is precies zo'n
uitzondering waarvoor we ouders graag
binnen zien komen als zij hun kind naar
school brengen. Wel willen we u eraan helpen
herinneren dat het verder de bedoeling is dat
kinderen nu zelfstandig de school in gaan en
hun eigen jas, tas en luizenzak regelen bij
binnenkomst.

Deze week hebben de Zeehonden en
Pinguïns gezwommen. Volgende week zijn de
Giraffen en Zebra’s aan de beurt om te
zwemmen.
Heeft u zich al ingeschreven voor de
voortgangsgesprekken van 3 en/of 9
november? De lijsten hangen sinds afgelopen
maandag op de gangen.
Fijn weekend allemaal!
Ingeborg, Henry, Angelique, Wendy, Ashley
en Jamilla

Fijn weekend!
Aafje, Sabine, Marcia, Renée en Mary
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Cheeta’s, Tijgers en Poema’s

de dinsdagen. We verwachten de boeken dan
dus terug op school.

Na een heerlijke herfstvakantie zijn we geland
in…….Noord Amerika! De komende periode
werken we aan dit thema. Een groot thema,
want alle wereld oriënterende vakken zijn erin
vertegenwoordigd. Mocht u nog leuke spullen
hebben die we kunnen en mogen lenen, dan
houden we ons van harte aanbevolen.

De lijsten voor de voortgangsgesprekken
hangen of liggen naast de deuren. Komt u
zich inschrijven als u dit nog niet heeft
gedaan?
Bijzonderheden komende periode:
3-11: voortgangsgesprekken
9-11: voortgangsgesprekken

We zijn alweer hard aan het werk geweest.
Het nieuwe thema opstarten, andere vakken
bijhouden, de nieuwe topokaart mee, maar
ook Blits.
Blits is een methode waarmee we
studievaardigheden oefenen. De leerlingen
maken thuis één les per week. Van tevoren
krijgen ze geen instructie. Wanneer een
opdracht niet wordt gesnapt, kunnen de
kinderen gedurende de week altijd een vraag
stellen aan de meester of juf. De gemaakte
lessen worden wel uitgebreid besproken op

Huiswerk:
Cheeta’s, Tijgers en Poema’s:
1-11: Blits les 1
2-11: topo toets Noord Amerika
Cheeta’s 3/11: tafels van 11 en 12
Fijn weekend!
Sherida, Sandra, Luuk & Chantal
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