FRIDTJOF

NANSEN

VOOR OUDERS EN VERZORGERS

Week 47
Dinsdag 29 november
Maandag 5 december
Dinsdag 6 december

25 november 2016
Methap Ozturk (SMW) is aanwezig van 8.30 tot 16.30 uur
De kinderen zijn om 12:30 vrij!
De kinderen mogen om 9:30 uur starten

Mededelingen
Vanuit de directie
Beste ouders/verzorgers,
Zoals ik vorige week al aan u schreef is
een van de Pieten toch wel een beetje
verliefd op mij en dat heeft geresulteerd in
een enorme hoeveelheid hartjes en foto’s.
U begrijpt dat er veel plezier is en wordt
gemaakt rondom dit thema, maar ik kan u
verzekeren dat het best even slikken is om
zo jezelf steeds terug te zien door
werkelijk het gehele gebouw. Het
kinderfeest leeft in ieder geval enorm en
zo hoort het.
Fijn weekend,
Martijn

Sinterklaas
De Sintfilmpjes staan inmiddels op de
website.
Veel plezier met kijken.
Fijn weekend
Communicatiepiet

FOR KENYA
Beste ouders/verzorgers,
Een aantal weken geleden heeft u in de
weekbrief kunnen lezen dat de Fridtjof dit
jaar opnieuw een goede doelen dag
organiseert. Op woensdag 21 december is
het zo ver! Hoewel iedereen nog volop in
de Sinterklaas stemming is, willen we u
toch alvast wat meer informatie geven. Het
doel van dit jaar is wederom een
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dagelijkse lunch voor alle kinderen van de
Ronaken School in Nakuru in Kenia (zie
voor meer informatie onze website onder
de knop Kenia).

30 Soumia Tijgers
30 Merel Vlinders
30 Esperanza Zebra's
30 Romari Dolfijnen
31 Julia Giraffen
Van harte gefeliciteerd allemaal!

Het globale plaatje van de dag ziet er als
volgt uit: ’s morgens(onder schooltijd) vindt
voor alle groepen de sponsorloop plaats,
’s avonds de kerstviering in combinatie
met het goede doelenmoment. ’s Middags
zijn de kinderen, zoals altijd op woensdag,
gewoon vrij.

Welkom op school
Bij de Olifantjes: Fabian en Jim
Bij de Eekhoorntjes: Robin
Wij wensen jullie heel veel plezier op de
fridtjof!

Op vrijdag 2 december krijgen alle
leerlingen de sponsorenvelop en een
begeleidende brief voor u als ouder mee
naar huis. Hierin vindt u alle informatie
over de sponsorloop.

Nieuws van de
Medezeggenschapraad
Op dinsdag 15 november vergaderde de
MR. Onderstaand vindt u in het kort de
belangrijkste punten van deze
vergadering:
- Huisvesting: De renovatieplannen van
het schoolbestuur (BOOR) liggen
momenteel ter beoordeling bij de
gemeente. Wij verwachten ieder moment
te horen of de gemeente de plannen
goedkeurt en houden u hiervan op de
hoogte via de weekbrief.
- TSO: de oudergeleding van de MR heeft
van een aantal ouders en kinderen
gehoord hoe zij de TSO ervaren. Over het
algemeen zijn deze reacties positief. Wilt u
uw ervaringen met de TSO nog met ons
delen mail ze naar
mr@fridtjofnansenschool.nl of benader
ons op het schoolplein.
- De MR heeft een presentatie gekregen
van ProxSIMus. Zij gaan een test-app
bouwen waarmee een aantal groepen van
de FNS samen met ouders gaat
verkennen of een dergelijke app de
communicatie tussen ouders en school
kan ondersteunen.
- School is in overleg met de gemeente
over de voorwaarden (vanuit de
gemeente) om meer fietsenstallingen op
en/of rond het schoolplein te plaatsen.
- De vergaderdata van de MR voor dit
schooljaar zijn 10 januari 2017, 21 februari
2017, 4 april, 23 mei 2017 en 13 juni 2017
(reservedatum).

Meer informatie over het avondprogramma
krijgt u van ons na Sinterklaas. Vol
verwachting klopt ons hart….
Een hele fijne sinterklaastijd toegewenst!
Team Fridtjof Nansen

Jarigen van december
1 Xanne Eekhoorntjes
1 Femke Poema's
1 Jip Eendjes
2 Fenne Cheeta's
5 Anna Konijntjes
5 Jon Zebra's
7 Benthe Eendjes
8 Eva Zebra's
9 Liv Panda's
10 Evangeline Panda's
15 Revelinio Tijgers
15 Lisanne Poema's
16 Omar Vlinders
16 Jelle Panda's
18 Lars Poema's
18 Givenny Panda's
18 Louise-Anna Dolfijnen
18 Ian Eendjes
21 Nynke Cheeta's
22 Samar Eekhoorntjes
22 Bas Vlinders
23 Finn Vlinders
24 Amber Poema's
25 David Poema's
27 Chervelino Cheeta's
27 Thomas Cheeta's
28 Sara Eendjes
29 César Konijntjes

Brede School
Volgende week vrijdag 2 december is de
deadline voor Blok 2. Vergeet je niet in te
schrijven!! De activiteit Sing a Song is in
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tegenstelling tot wat in de uitnodigingsbrief
staat ook voor groep 7/8, dus wil je lekker
popsongs zingen, meld je aan!

Gisteren is de les en eindpresentatie van
Toneel door omstandigheden komen te
vervallen. De les en voorstelling is nu
verschoven naar donderdag 1 december.

Tijdens de gymles heeft groep 7/8 kunnen
proeven aan Lacrosse. Smaakt dat naar
meer, geef je dan op voor de lessen in
januari en februari!

Fijn weekend
Agnes en Patricia

Volgende week maken we nog gezellige
mutsen want de maandag daarna komt
Sinterklaas met zijn Pieten al bij ons bezoek!

Uit de groepen
Thema: Sint
Letter van de week: F

Oh oh wat een verdriet..
We hebben bezoek gehad van de rommelpiet


Eendjes
Met juf Marijke van Villa Zebra hebben we de
zee geschilderd door kleuren te mengen en
natuurlijk ook een stoomboot erbij geplakt.
We werken hard aan het mood board voor de
tuinpiet, leuk zo'n groepswerk en het gaat er
steeds mooier uitzien!
Woensdag hebben we allemaal ons
pietendiploma gehaald! Bedankt juf Patricia
en de hulppietjes uit de bovenbouw. We
vonden het super!
Jip heeft een prachtige kleurplaat gemaakt
voor de klas , te bewonderen op de kasten in
de gang.
Vrijdag was even schrikken, wat een rommel!
Maar gelukkig ook wat lekkers in onze
schoenen. De juffen zijn blij dat de Eendjes zo
goed kunnen opruimen.

Fijn weekend,
Like en Anja

Konijntjes
Stoomboten maken, pietjes vouwen, huisjes
knutselen en zakken maken…. wat hebben
we veel gedaan deze week! Vanaf nu houden
we ook bij hoeveel nachtjes we nog moeten
slapen tot Sinterklaas op school komt.
Op woensdag hebben we pietengym gehad in
de grote gymzaal. Iedereen heeft een
pietendiploma gehaald door te klimmen,
klauteren, springen, rijden, mikken en
zwaaien. Knap hoor!
Op donderdag hebben we ons schoentje
gezet en……. op vrijdag zat er wat lekkers in!
Helaas was de klas wel een grote rommel,
maar dat hebben we allemaal netjes
opgeruimd.

Gezellig weekend,
Margot en Monique

Eekhoorntjes

Fijn weekend,
Amanda

Een fijne Sinterklaasweek! Pietengym in de
grote gymzaal, echt geweldig.
De Eekhoorntjes willen dat wel elke week.
Iedereen was ook erg blij met het
Pietendiploma!
Na de Pietengym was het speculaasjes
bakken, ook een groot succes. Het rook
heerlijk èn het smaakte ook heerlijk!

Olifantjes
Pietengymmen, schoentje zetten, rommelpiet,
we hebben van alles beleefd deze week.
Pepernoten zijn lekker om te eten, maar ook
zeer geschikt om spelletjes mee te doen. Zo
konden we pepernoten tellen maar ook
vergelijken waar er meer en minder zijn. We
hebben naar een Sinterklaasverhaal
geluisterd en deze vervolgens uitgebeeld in
de gymzaal. We hebben met de oudsten een
beeldwoordenboek van Sint en piet gemaakt.
We hebben schoenendans gedaan, dit is
hetzelfde als stoelendans alleen dan met

Schilderpiet wil een mooiere kamer, wij helpen
hem daarbij door een moodboard te maken.
De kinderen hebben al veel ideetjes. Dat komt
helemaal goed voor de schilderpiet!
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schoenen. Een leuk idee van een van de
leerlingen!

En weet u wat een woordtrap is? Vraag het
aan uw kind, dat heeft vast een mooi
voorbeeld voor u.

Fijn weekend!
Daniëlle

De komende week zijn de Zebra’s en Giraffen
weer aan de beurt om te zwemmen.
Maar: nu eerst een fijn weekend voor
iedereen!

Dolfijnen, Panda’s en Vlinders
Sinterklaas is in het land en dat merken we.
We helpen de pieten aan ideeën om hun
pietenhuis minder saai te maken. We hebben
kruidnoodletters gebakken. We tekenen,
kleuren en knutselen, maken rijmpjes, hebben
onze schoen gezet en doen ontzettend goed
ons best met dansen en zingen van
sinterklaasliedjes.
En dan werken we ook nog aan ons gewone
schoolwerk. Maar we hebben het erg gezellig
en kijken erg uit naar het bezoek van
Sinterklaas. Dus thuis ook veel gezelligheid
gewenst dit weekend.

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

Cheeta’s, Tijgers en Poema’s
Een moodboard maken, filmpjes kijken,
schoenen zetten, voor een aantal van ons
helpen bij pietengym, zelf pietengymmen… de
sinterklaasfestiviteiten zijn in volle gang!
Speculaas wordt in onze klassen gebakken op
de volgende dagen:
maandag 28-11: Tijgers
dinsdag 29-11: Poema’s
vrijdag 2-12: Cheeta’s
De kinderen mogen zelf versiersels
meenemen om hun speculaasje nog mooier te
maken. Let u er op dat wij kinderen in de klas
hebben met notenallergieën?

Fijn weekend!
Aafje, Sabine, Marcia, Renée en Mary

Giraffen, Pinguïns en Zebra’s en
Zeehonden
Langzamerhand sluipt de Sinterklaassfeer de
groepen in. Schoen gezet, speculaas
gebakken, en nagedacht over onze surprises.
Dit weekend zal er veel geknutseld en gerijmd
worden! Volgende week vrijdagmiddag 2
december worden de surprises op school
verwacht.

We hebben best veel ouders mogen
begroeten op de ouderavond VO van
afgelopen maandag en we zijn afgelopen
dinsdag ook heel veel ouders en leerlingen
tegengekomen op de scholenmarkt. Goed om
te zien!
Dinsdag 29 november organiseren wij een
ouderavond over social media. Inloop met
koffie en thee is om 19.00 uur, start om 19.15
uur. Deze avond wordt verzorgd door Maurice
van Westrienen, een deskundige op dit
gebied.

We hebben deze week nog veel meer
gedaan. De toets van rekenen is achter de
rug, we oefenden nog extra op de lastige
onderdelen.
De tafeltoets van 6, 7 en 8 liet wisselende
resultaten zien. Hoe beter je de tafels kent,
des te makkelijker wordt het rekenwerk,
blijven oefenen dus! Volgende week gaan we
proberen ons eigen record te verbreken
“hoeveel tafelsommen kun je in 2 minuten
(goed) maken?”.
Bij spelling hebben we gekeken welke
categorieën in dit blok nog lastig zijn.
Volgende week nog een keer oefenen en dan
weer een dictee. Dus ook thuis kunnen de
woorden van blok 3 nog een keer
doorgenomen worden.

De hele week hebben we ons bezig gehouden
met Mediamasters. De kinderen waren
ontzettend betrokken en gemotiveerd. Heeft u
thuis de ‘ouder en kind quiz’ al gespeeld?
Onze leerlingen zijn inmiddels echt
‘Mediamasters’! Ze wisten al veel, maar
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hebben tijdens de mediamissies van
afgelopen week heel veel bijgeleerd!
Niet voor niets heeft iedereen het diploma
‘Mediamaster’ in ontvangst mogen nemen!

Huiswerk:
Cheeta’s, Tijgers en Poema’s:
29-11: groep 7: Blits les 5
Groep 8 maakt de tussentoets op school
30-11: topo toets Midden-Amerika
6-12: huiswerkvrij i.v.m. Sinterklaas

Bijzonderheden komende periode:
28-11: speculaas bakken Tijgers
29-11: speculaas bakken Poema’s
29-11: ouderavond (social) media voor ouders
van zevende- en achtstejaars
2-12: speculaas bakken Cheeta’s

Fijn weekend!
Sherida, Sandra, Luuk & Chantal
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