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VOOR OUDERS EN VERZORGERS

Week 4

26 januari 2018

Dinsdag 30 januari
Pinguïns hebben een continurooster
Woensdag 31 januari Pinguïns naar de Blijde Wei
Donderdag 1 februari Zebra’s naar de Blijde Wei
Maandag 5 februari Studiedag: de school is dicht

Mededelingen
Vanuit de directie
Beste ouders/verzorgers,
Heel graag wil ik jullie bedanken voor de
flexibiliteit en de medewerking op
donderdag en vrijdag.
Vijf leerkrachten waren op tweedaagse
voor hun opleiding. Met het bijspringen
van een aantal collega's hadden we goede
vervanging geregeld.
Helaas werd een aantal andere collega's
geveld door griep. Spijtig genoeg was er
onvoldoende vervanging beschikbaar om
voor iedere groep een leerkracht te zetten.
Ik zag geen andere mogelijkheid meer dan
de ouders van de groepen 1/2 te vragen
om indien mogelijk hun zoon/dochter thuis
te houden.
Helaas merken ook wij op de Fridtjof nu
dat de vervangingspools leeg zijn, er zijn
onvoldoende leerkrachten beschikbaar.
Een van de redenen waarom wij hebben
gestaakt in oktober en december. Indien
nodig zullen we ons hard blijven maken
voor dit prachtige vak.
Hoe blij ik ook ben met uw medewerking,
het kan toch niet zo zijn dat dit in de
toekomst (veel) vaker gaat gebeuren?! Het
is bittere noodzaak dat er meer
leerkrachten komen!

Nogmaals bedankt voor jullie
medewerking en een fijn weekend,

Vooraankondiging informatie
en ouderavond:
Informatie:
Op woensdag 31 januari krijgt uw
zoon/dochter een brief mee die gaat over
de inhuizing in het gebouw van de Prins
Alexanderschool. Met deze inhuizing
krijgen wij in het schooljaar 2018-2019 te
maken. Ik wil u vragen deze brief goed te
lezen.
Ouderavond:
Omdat wij ons voor kunnen stellen dat de
informatie die wij u gaan geven vragen
oproept, organiseren wij op woensdag 7
februari een ouderavond. De avond
bestaat uit een plenair en een iets
informeler gedeelte. Houdt u deze datum
alvast vrij in uw agenda. De precieze tijden
en meer uitleg vindt u in de brief.
Met vriendelijke groet,
Martijn Folkers

Nieuws vanuit de MR
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u al enige tijd geleden heeft
vernomen, zal onze school volgend
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schooljaar een aantal lokalen van de Prins
Alexanderschool gaan gebruiken.
Er zullen een aantal groepen daar naartoe
verhuizen.
Op 6 februari hebben we MR vergadering
waarbij we met verschillende partijen om
de tafel zitten. Doel van de vergadering is
om het proces rondom de verhuizing met
elkaar te bespreken.
Om als oudergeleding van de MR goed
voorbereid daar te verschijnen, hebben wij
de hulp van alle ouders nodig! We willen
jullie verzoeken om vragen omtrent de
verhuizing naar ons te mailen, zodat wij
deze mee kunnen nemen tijdens de MR
vergadering van 6 februari. Door in
gezamenlijkheid op te trekken, willen wij
ervoor zorgen dat er tijdig passende
antwoorden op uw vragen zullen worden
gegeven, waardoor het proces van de
verhuizing straks zo soepel mogelijk
verloopt.

toeschouwers! Maar wat deden ze het
goed onze deelnemers aan de
streetdancewedstrijd. Vol overgave lieten
ze hun dansjes aan het publiek en de jury
zien. Het zag er super strak uit, maar we
hebben voornamelijk genoten van het
plezier dat onze dansers uitstraalden.
Jongens en meiden onze grote
complimenten! De jury was over 2
groepjes zelfs zo tevreden dat zij in de
prijzen zijn gevallen. De 3e prijs was voor
Evi, Demi, Amanda en Evangeline en de
1e prijs voor Wouter, Martin, Romario,
Givenchy, Chenelly, Elsa, Hilina en Lois!
Deze laatste groep mag nu zelfs naar
Ahoy om tijdens de Finals op het centre
court te gaan dansen. Jongens en meiden
van harte gefeliciteerd!!
Het volgende sporttoernooi is op
woensdagmiddag 14 februari en betreft
Smashball. Kinderen die zich daarvoor
hebben ingeschreven ontvangen begin
volgende week de brief met alle
informatie.

Vragen kunnen gemaild worden naar:
mr@fridtjofnansenschool.nl
Groeten namens de oudergeleding van de
MR,

Tot slot nog even een
betalingsherinnering. Wil iedereen die nog
vergeten is te betalen voor de activiteiten
van blok 2 denken aan de eigen bijdrage?!
Graag in een gesloten envelop met naam
van kind en activiteit in onze blauwe
brievenbus. Bij voorbaat dank!

Martijn Dijkshoorn,
Martijn aan de Wiel,
Ruud Kempers,
Stephanie Blomsteel

Fijn weekend
Agnes en Patricia

Brede school
Wat was dat spannend afgelopen
woensdagmiddag!! Dansen op een echt
podium voor meer dan honderd

Uit de groepen
Thema: Nationale Voorleesdagen
Letter van de week: Z
ook nog twee verjaardagen gevierd!
We hebben tijgers geknutseld, het woord
tijger geschreven een lied over het boek
geleerd en tijgers bekeken op het bord.
Vrijdag zijn de peuters op visite geweest,
we hebben met elkaar gezongen en
gedanst! Het was gezellig.

Eendjes
Deze week stond in het teken van
voorlezen. Woensdag hebben we samen
met de andere kleutergroepen de
Nationale voorleesdagen 2018 geopend
met een toneelstuk van het bekroonde
boek: Stttt de tijger slaapt.
Iedereen in pyjama en daarna lekker met
elkaar een broodje eten en

Fijn weekend,
Margot en Monique
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getekend en gespeeld over de brandweer.
Op donderdag hebben we de overstap
gemaakt naar een ander beroep, namelijk
fotograaf. De komende week zullen we
veel gaan praten en leren over de
fotograaf. Woensdag hebben de kinderen
genoten van het voorleesontbijt.

Eekhoorntjes
Woensdag was het Nationaal
Voorleesontbijt.
We hebben genoten van het boek "Ssst!
de tijger slaapt" De juffen lieten het
verhaal zien m.b.v. knuffels. Daarna was
het smullen van een lekker ontbijtje. Dank
je wel ouders voor het klaarmaken van de
broodjes!
In de klas besteden we er zeker aandacht
aan. De tijger ging per ongeluk met een
vliegtuig naar de Noordpool. Wat vond hij
het daar koud!! De kinderen hebben een
iglo voor hem gemaakt zodat hij ietsje
warmer werd.
Er hoort ook een geweldig liedje bij de
tijger. Misschien heeft u het thuis al
gehoord….

Fijn weekend,
Daniëlle

Dolfijnen, Panda’s en Vlinders
Wat gaan de weken toch snel. Voordat je
het weet is het alweer vrijdag. Deze week
is omgevlogen. We hebben dan ook veel
gedaan. Natuurlijk waren woensdag
meester O'Neil en juf Marijke bij ons om
hun leuke, leerzame lessen te geven.
Er waren ook wat juffen op visite om te
kijken hoe wij het Jenaplanonderwijs op
onze school vorm geven.
En juf Marcia was op visite op andere
scholen om daar een kijkje te nemen, want
ook meesters en juffen kunnen veel van
elkaar leren. Onze kinderen leren immers
ook iedere dag veel van elkaar!
Veel ouders zijn dan ook erg benieuwd
hoe het nu eigenlijk met hun kind gaat.
Ze horen van toetsen en willen graag
weten of hun kind het goed heeft gedaan.
Zet dus vast in uw agenda dat de
rapportage avonden op 15 en op 21
februari zullen plaats vinden. Wij zullen u
dan graag op de hoogte brengen. Geniet
eerst nog maar even van een welverdiend
weekend.

Veel kinderen en leerkrachten zitten in de
lappenmand. Beterschap allemaal!
Een fijn weekend,
Like en Anja

Konijntjes
Woensdag was alles toch wel even
anders... er was de opening van de
Nationale Voorleesdagen, veel kinderen
kwamen in pyjama naar school.
In het speellokaal is het boek 'Ssst!
De tijger slaapt' voorgelezen en daarna
hebben we gezamenlijk ontbeten.
Verder hebben we deze week gewerkt
over de sport zwemmen.
Er zijn prachtige zwembaden gebouwd en
we hebben een zwem-schrijfdans gedaan,
ook hebben we verschillende manieren
van zwemmen bekeken.
Helaas liep de week iets anders af dan
gewenst, fijn om te horen dat het op een
zo goed mogelijke manier is opgelost en
daarvoor wil ik alle ouders graag
bedanken.

Wij wensen u een fijn weekend.
Sherida, Sabine, Marcia, Renée en Mary

Giraffen, Pinguïns, Zebra’s en
Zeehonden
Binnen ons thema “de vijf grote
wereldgodsdiensten” was deze week de
Islam aan de beurt. In de klassen zie je
steeds meer werkjes die met het thema te
maken hebben. De kinderen zijn binnen
kleine groepjes bezig met het uitwerken
van één van de vijf godsdiensten. Aan het
einde van deze periode zullen ze hun werk
in de groep presenteren.

Een fijn weekend,
Amanda

Olifantjes
Deze week hebben we nog meer nieuwe
dingen geleerd over de brandweer.
Het thema leeft nog steeds heel erg bij de
kinderen. Er werd nog volop geknutseld,
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Op dinsdag hebben wij een theater les
gevolgd van juf Els. De komende vijf
weken zullen wij ook nog theaterlessen
volgen op dinsdag. Het rooster is zo
opgesteld dat iedere week een groep een
continurooster heeft. Dit betekent dat
iedere groep minimaal éénmaal op
dinsdag op school luncht in de klas. Zou u
op de volgende data de kinderen een
lunchpakketje mee kunnen geven?
30 januari
6 februari
13 februari

groep zij hadden gekozen) lessen
Nederlands, Duits, natuurkunde, drama en
lichamelijke oefening. Ongetwijfeld hebben
de kinderen er thuis al over verteld. De
zevendejaars hadden een gezellige
middag bij Luuk of Sandra.
Komende week nemen we de
spellingtoetsen af. Het is heel prettig als er
even geen afspraken bij ortho’s/huisartsen
etc. worden gepland.

Pinguïns
Zebra’s
Zeehonden

In februari staat er een tweetal
rapportageavonden gepland. De
zevendejaars en hun ouders kunnen bij
ons terecht op donderdag 15 februari, de
achstejaars op woensdag 21 februari.
Deze verdeling is gemaakt vanwege de
adviesgesprekken die we voeren met de
achtstejaars. Deze gesprekken duren in
plaats van tien, twintig minuten.
De intekenlijsten hangen begin februari bij
de deuren. De exacte datum hoort u
binnenkort.

Deze week hebben de Giraffen en Zebra’s
survival mogen zwemmen. Volgende week
mogen de Pinguïns en de Zeehonden
weer een duik in het zwembad nemen.
Topografie:
Groep 5 en 6:
Maandag 12 februari: mee Zuid-Holland
Maandag 19 februari: toets Zuid-Holland
Groep 6:
Maandag 29 januari: mee Zeeland
Dinsdag 6 februari: toets Zeeland

Huiswerk:
Cheeta’s:
30-1:
31-1:
Tijgers:
30-1:
31-1:
Poema’s:
30-1:

Kinderboerderij:
Binnenkort zullen alle groepen de les
“knaagdieren” bijwonen op de
kinderboerderij. De lessen vinden plaats
onder schooltijd en de kinderen zullen op
tijd weer op school terug zijn.
Woensdag 31 januari Pinguïns
Donderdag 1 februari Zebra’s
Vrijdag 9 februari
Zeehonden
Dinsdag 13 februari Giraffen

31-1:

Blits les 13
topo toets Zwitserland
Blits les 12
topo toets Zwitserland
zevendejaars: Blits les 13
achtstejaars: Blits les 11
topo toets Zwitserland

Bijzonderheden komende periode:
Vanaf 29-1: spellingtoetsen afnemen
5-2:
studiedag
15-2:
rapportagegesprekken
groep 7
21-2: definitieve
adviesgesprekken/rapportagegesprekken
groep 8
22-2: 12.00 uur start voorjaarsvakantie

Heel fijn weekend,
Ingeborg, Henry, Angelique, Wendy,
Melanie en Jamilla

Cheeta’s, Poema’s en Tijgers
Afgelopen dinsdag hebben de achtstejaars
met Ashley en Chantal een bezoek aan
het Wolfert Dalton gebracht. Hier volgden
de kinderen (afhankelijk van voor welke

Voor nu: fijn weekend!
Sandra, Luuk & Chantal
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