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„Het duurt
even, maar
dan heb je ook
wat”
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VOORWERK
ALS HET FUNDAMENT
MAAR GOED IS

WANDEN EN DAK
NIETS TE KLAGEN
GEHAD, PRIMA WEER

BIJNA KLAAR
MAAR NOG HEEL VEEL
TE DOEN
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Beste ouders, het is zover!
Het is nog maar een jaar geleden dat wij op het idee kwamen om in de achtertuin van de school
een hut te bouwen. Enerzijds omdat de overheid van ons verlangt dat lessen in Wetenschap &
Technologie in 2020 een vast onderdeel van ons les aanbod zijn (om aan die eis de komende
jaren een nog betere invulling te kunnen geven was aanvullende ruimte
„Helpen jullie mee
gewenst). Anderzijds werd de ruimte achter de school vrijwel niet
om van de
gebruikt en dat vonden wij een gemiste kans voor mogelijke buitenlessen
schooltuin en de hut
in de veilige omgeving van onze schooltuin. Eind 2016 was het idee
gezamenlijk een
uitgewerkt in een concreet plan en ging het sein op groen! In februari van
uitdagende
dit jaar zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart en vanaf mei kon
leeromgeving te
de daadwerkelijke bouw van de hut beginnen. Met gepaste trots hebben
maken?”
wij jullie Ijdens de ouderavond het voorlopige resultaat laten zien. Een
fantasIsche hut en een evenzo mooie en bruikbare buitenruimte.
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Dit alles tot stand gekomen door de inspanningen van het
Fridtjof Nansen team, mede ondersteund door de OR en de
SIchIng Vrienden van de Fridtjof Nansen, en dankzij de
vrijwillige inzet van enkele gepassioneerde ouders van oud
leerlingen. Maar we zijn er nog niet…..

Hoe nu verder?
Thema van de eerste lesperiode voor groep 7 en 8 is de
ruimte/het heelal. Vorige week zijn de leerlingen van start
gegaan met het bouwen van een telescoop! Deze week
onderneemt groep 5 en 6 in de tuin acIviteiten in het kader
van het thema prehistorie. We laten er dus geen gras over
groeien en willen de hut en omliggende tuin daar waar
mogelijk in de les acIviteiten opnemen. De onderbouw
leerlingen gaan we vertrouwd maken met gereedschap en
techniek zodat zij de bouwsels die zij bedenken op een veilige
en verantwoorde manier kunnen construeren. Ook voor Brede
School acIviteiten zullen Hut & Tuin worden gebruikt. Maar
alles op zijn Ijd, we hebben ons tot doel gesteld om het
komende jaar rusIg en weloverwogen in de hut en het W&T
onderwijs te groeien.

Jullie kunnen ons daarbij
helpen!
We begrijpen en respecteren dat ouders het al reuze druk
hebben, vaak ontbreekt het menigeen van jullie simpelweg
aan tijd voor vrijwilligersinzet. Maar dat hoeft enige vorm van
ondersteuning o.i. niet in de weg de staan. Wij zijn ervan
overtuigd dat ouders en begeleiders op een flexibele en
laagdrempelige manier soms een onverwacht belangrijke
bijdrage kunnen leveren aan de school. In het netwerk van
ouders die binding hebben met de Fridtjof zijn er bijv. vast een
aantal die een technische opleiding hebben of, in de breedste
zin van het woord, in de techniek werkzaam zijn. Alleen hun
advies is al goud waard bij het optimaliseren van de faciliteiten
in de hut. Tot hetzelfde netwerk behoren vast ook grootouders
die het leuk vinden om af en toe mee te helpen met klusjes in
de hut of bij het onderhoud van de schooltuin. Zo bleek
onlangs dat een opa de beschikking heeft over een aanhanger
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waarmee zo nu en dan tuinafval kan worden afgevoerd naar
het milieupark. Daar zijn we als school enorm mee geholpen.
Wie weet heeft iemand van jullie zelfs een adresje waar we
restmateriaal kunnen verkrijgen zodat we gedurende het jaar
over voldoende knutselhout beschikken. Ja, wie weet? Wij
helaas niet!? En daar brengen we graag verandering in. Dat
lukt als we jullie kennis, kunde en ervaring in kaart mogen
brengen. Want het zou toch zonde zijn als we het oplossend
vermogen van ouders en begeleiders onbenut laten?

Wat is een wetenschap &
techniek hut zonder
gereedschap?
Tja, werkbanken en meubilair hebben we al, figuurzagen
hebben we ook en er is vooralsnog voldoende knutselhout.
Meester Luuk heeft op zijn oude school een schat aan
technisch Lego, 3 microscopen en tal van andere spullen van
zolder mogen halen. Een skelet hebben we inmiddels ook
(dankjewel OR!). We zijn er op uit om de hut op een
uitdagende manier in te richten waarbij de kinderen
geprikkeld worden om de spullen die er staan in de handen te
nemen en te onderzoeken. Onderzoekend en ontwerpend
leren is immers het sleutelwoord. Mochten jullie thuis nog
interessante natuur en/of techniek items hebben staan, aarzel
dan niet om contact met ons op te nemen. Een mail naar
hut@fridtjofnansenschool.nl volstaat. Maar zoals jullie zullen
begrijpen ontbreekt het vooralsnog met name aan voldoende
gereedschap. Als leerlingen tegelijkertijd aan de slag willen,
hebben ze natuurlijk nogal wat gereedschap nodig. We gaan
een wandsysteem maken waar gereedschap in alle soorten en
maten te zien is zodat we kunnen uitleggen waar alles voor
dient. Daarnaast hopen we een twintigtal basis
gereedschapsets samen te stellen waarmee de kids zelf aan de
slag kunnen. „En dan gaat de meter lopen” want al met al
lopen de kosten voor gereedschap en bijbehorend materiaal
behoorlijk op. Wellicht dat jullie ons daarbij een handje willen
helpen (maak dan onder vermelding van „Hut & Tuin” wat
over naar de Stichting Vrienden Fridtjof Nansen School,
NL18RABO0104410531). Hoe dan ook, we gaan er iets moois
van maken en laten via de nieuwsbrief weer van ons horen!
!3

5 SEPTEMBER 2017

NIEUWSBRIEF HUT & TUIN

Formulier OUDER NETWERK FRIDTJOF NANSEN

!
Naam

: _________________________________________

Telefoonnummer

: ______________________

E-mail

: _________________________________________

Ouder van

: _________________________________________

Groep

: ___

Opleiding

: _________________________________________

Werkgebied

: ____________________________________________________________
____________________________________________________________

Hobby/interesse

: ____________________________________________________________
____________________________________________________________

Kan helpen met

: (advies of interessante contacten, bruikbare W&T materialen etc.)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Onderhoud tuin

: (incidenteel) beschikbaar

JA / NEE

Techniek hut

: (incidenteel) beschikbaar

JA / NEE
omcirkel a.u.b. wat van toepassing is

Gelieve het ingevulde formulier te mailen naar hut@fridtjofnansenschool.nl. Retourneren in de
brievenbus van de Brede School (naast het kantoortje van conciërge Jason) kan ook.
Of Is dit het zoveelste formulier dat u moet invullen? En hebt u er echt geen tijd voor? Maar wilt
u dit initiatief met een bescheiden donatie voor gereedschap en materiaal ondersteunen? Maak
dan onder vermelding van „Hut & Tuin” wat over naar de Stichting Vrienden Fridtjof Nansen
School, IBAN NL18RABO0104410531. U leest in de weekbrief vanzelf met enige regelmaat welke
vorderingen we hebben gemaakt.
Uw gegevens worden nimmer met derden gedeeld. Er zal uitsluitend voor schooldoeleinden gebruik van worden
gemaakt.
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