FRIDTJOF

NANSEN

VOOR OUDERS EN VERZORGERS

Week 5

2 februari 2018

Maandag 5 februari

Studiedag: de school is dicht

Woensdag 7 februari
Vrijdag 9 februari

Ouderavond
Zeehonden naar de blijde Wei

Mededelingen
betrokken bij dit proces.

Vanuit de directie
Beste ouders/verzorgers,
Voor de kerstvakantie viel het ons al op en
deze week werd ik gemaild door een
ouder over het parkeren op de
parkeerplaats. Er staat namelijk een
behoorlijk aantal auto’s dubbel, of langs de
stoep geparkeerd waar dit niet is
toegestaan.
Verschillende keren heb ik via de
weekbrief aangegeven dat het belangrijk is
om in de vakken te parkeren. Gelukkig
gaat dit bij de meeste ouders ‘gewoon’
goed. Helaas is dit niet bij iedereen zo.
Hierdoor ontstaat een in potentie
gevaarlijke situatie voor uw kind(eren).
De wijkagent is benaderd om controles uit
te voeren. Een gewaarschuwd mens telt
voor twee en ik denk dat we allemaal wel
leukere dingen met ons geld kunnen
bedenken dan een bekeuring betalen.

Vragen die u heeft rondom de inhuizing
kunt u ons mailen via:
mr@fridtjofnansnschool.nl.
Woensdag 7 februari organiseert de
school een ouderavond om naar
aanleiding van uw vragen extra informatie
te geven. Omdat het niet mogelijk is om
tijdens het plenaire gedeelte van de avond
vragen te stellen, is het extra belangrijk
om vragen die u misschien heeft van
tevoren aan te leveren. U heeft hiervoor
tot en met zondag 4 februari de tijd.
Tot woensdag!
MR Fridtjof Nansenschool

Welkom op school

Fijn weekend!
Martijn

Bij de Eendjes: Sef, Olivier en Olivia
Bij de Eekhoorntjes: Luuk en Dion
Bij de Konijntjes: Jailynn
Bij de Olifantjes: Jort
We wensen jullie heel veel plezier op de
Fridtjof!

Nieuws vanuit de MR

De jarigen van februari

Afgelopen woensdag heeft u vanuit de
school een brief ontvangen met informatie
rondom de inhuizing van een aantal
groepen in de Prins Alexanderschool.
Zoals u heeft kunnen lezen is de MR nauw

1 Annabel Panda's
1 Salma Olifantjes
1 Rieneke Vlinders
4 Mark Dolfijnen
5 Serdar Cheeta's
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5 Demi Pinguïns
6 Fenne Tijgers
7 Kate Tijgers
9 Finn Dolfijnen
10 Julius Eekhoorntjes
13 Christiaan Cheeta's
15 Kees Dolfijnen
17 Hannah Zeehonden
19 Binnert Giraffen
20 Julia Vlinders
21 Alyssa Poema's
22 Dylan Konijntjes
22 Mayra Pinguïns
22 Sam Eekhoorntjes
23 JesseTijgers
25 Floortje Cheeta's
25 Elin Tijgers
27 Ela Poema's
27 Malik Konijntjes
29 Julian Olifantjes
Van harte gefeliciteerd allemaal!!

kinderen vonden het erg leuk om van
zulke goede spelers les te krijgen. En dan
ook nog in het Engels, want Joey en
Marcel komen uit Canada en USA. De
kinderen waren erg onder de indruk en
hebben een hoop geleerd.
Nu nodigen deze mannen ons uit om op
zaterdag 24 maart naar een officiële
wedstrijd van hen tegen Amsterdam te
komen kijken. 010 tegen 020, hoe gaaf is
dat! De wedstrijd is in het topsportcentrum
naast de Kuip en begint om 20.00 uur. We
hebben 50 kaartjes gekregen en die kan je
via de mail bij ons bestellen,
bredeschool@fridtjofnansenschool.nl.
Maximaal 2 kaartjes per leerling en op=op.
Vervoer en begeleiding van de kinderen
valt die avond onder de
verantwoordelijkheid van de ouders.
Tot slot: Volgende week dinsdag is er
geen kleutergym, dus u mag uw kind
gewoon om 15.15 uur ophalen van school.

Brede school

Fijn weekend
Agnes en Patricia

Afgelopen 2 weken hebben alle leerlingen
uit groep 5/6 basketballes gehad van
meester Vincent en 2 professionele
spelers van Rotterdam Basketbal. De

Uit de groepen
Thema: Keuze thema
Letter van de week: A/AA

Eekhoorntjes

Eendjes

De iglo is weer weg en langzamerhand
alle Noord- en Zuidpoolwerkjes.

De papa van Lizzie heeft voorgelezen uit
haar lievelingsboek “ de Gruffalo”
en wij hebben er mooie tekeningen bij
gemaakt.
Veel lievelingsboeken zijn meegenomen
en de kinderen hebben verteld waarom
het hun mooiste boek was.
Heel veel woorden verzonnen met de A en
de AA, best moeilijk hoor!
De voorleesdagen hebben we afgesloten
met het leuke lied bij het boek ssst de
tijger slaapt, ook leuk om thuis te zingen.
Volgende week starten we met het thema
de Olympische Winterspelen.
Hiep hoera Ronnie heeft een zusje
gekregen! Gefeliciteerd!!

‘Ssst! De tijger slaapt’ blijft deze week nog
een succes. Er zijn tijgers gemaakt en we
hebben gepraat over de jungle.
Eén tafel is een jungletafel geworden waar
mee gespeeld kan worden. Dat wordt
enthousiast gedaan. Hele bruggen worden
gebouwd over de rivier. De olifant kan er
zelfs overheen.
Deze week is Luuk 4 jaar geworden en
mag nu elke dag naar school toe. Welkom
Luuk bij de Eekhoorntjes!
Een fijn weekend,
Like en Anja

Fijn weekend,
Margot en Monique
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zelfs tijd om te tekenen en te knutselen en
om buiten te spelen. We hebben dus best
weer een drukke week achter de rug.
Gelukkig hebben de kinderen een extra
lang weekend vanwege de studiedag.
Geniet van deze extra vrije dag.

Konijntjes
Hiep hiep hoera, Shaniya is weer grote
zus geworden!! Daarnaast was ze ook nog
eens jarig, dubbel gefeliciteerd!
Het was een heel gezellig week met zo
veel juffen in de klas. Er is lekker veel
gegymd deze week, dat sluit goed aan op
ons thema sport & spel. Wow, wat zijn er
al veel Konijntjes die kunnen touwtje
springen, vooruit én achteruit zelfs! We
hebben het weer over een nieuwe sport
gehad: atletiek. Wat fijn, dat iedereen
daarbij een eigen onderdeel kan kiezen
wat hij/zij leuk vind. A.s. maandag zijn de
kinderen vrij, ook mogen de rapporten
weer mee naar school.

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 het
Hindoeïsme 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
Wat een geluk hadden we deze week!
Dinsdag kwam er een politieagent
voorlezen bij een andere groep en daarna
wilde ze graag even bij ons langskomen.
Ze vertelde wat over haar werk en daarna
konden de kinderen vragen stellen. Het
was erg interessant! 's Middags hebben
we van het mooie weer genoten, met een
wandeling en een bezoek aan de
speeltuin. De kinderen hebben erg
genoten. In de klas werken we nu over het
beroep fotograaf, elke werkles mag een
nieuwe fotograaf foto's maken. Er zitten
hele interessante foto's bij! U kunt een
aantal voorbeelden bekijken op het
prikbord bij de kapstokken. We hebben
ook veel gepraat en nagedacht over de
aankomende verhuizing naar de Prins
Alexander school. De kinderen denken
goed mee en komen met goede ideeën.
Als u vragen heeft over de verhuizing kunt
u ze mailen naar de MR en bent u
woensdagavond welkom op de
ouderavond.

Regelmatig komt het voor dat wij het
toiletgebruik moeten bespreken met de
kinderen. Afgelopen week heeft de
schoonmaak ons gewezen op de vieze
toiletten. De toiletten staan blank van de
urine, er zit urine op de muren, de wcbrillen zijn nat, er zitten snottebellen op de
deuren en muren, er zijn vegen te vinden
op plekken waar we ze niet verwachten en
er is met natte papiertjes tegen het plafond
geschoten. Wij hebben nu een intekenlijst
in de klassen, zodat we het toiletgebruik
beter in de gaten kunnen houden. We
zouden het fijn vinden als jullie “hoe ga ik
naar het toilet en wat doe ik daar” ook
zouden kunnen bespreken met uw kind.
De komende 2 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?

Fijn weekend,
Daniëlle

Dolfijnen, Panda’s en Vlinders

6 februari
13 februari

Deze week hebben we alle toetsen
afgerond. Natuurlijk hebben we ons
gewone werk ook gedaan. En we vonden
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Zebra’s
Zeehonden

Deze week hebben de Pinguïns en de
Zeehonden een natte gymles gehad.
Volgende week mogen de Giraffen en
Zebra’s weer een duik in het zwembad
nemen.

die de leerlingen hebben gemaakt, hangen
wij dan op. Ook krijgt u meer informatie
over operatie ‘huisvesting’ tijdens het
plenaire gedeelte. Na het plenaire
gedeelte kunt u in de bouwen terecht bij
verschillende collega’s voor meer
specifieke informatie. Tot dan?

Vanaf dinsdag 6 februari hangen de
inschrijflijsten weer in de gangen voor de
rapportgesprekken. Komt u zich
inschrijven voor een gesprek?
Topografie:
Groep 5 en 6:
Maandag 12 februari: mee Zuid-Holland
Maandag 19 februari: toets Zuid-Holland
Groep 6:
Dinsdag 6 februari: toets Zeeland

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. Van
tevoren ontvangt u het onderwijskundig
rapport via uw zoon/dochter zodat u dit
kunt doornemen.
De intekenlijsten hangen vanaf maandag 5
februari bij de deuren.
Wilt u als u dit nog niet gedaan heeft de
map weer mee naar school (laten)
nemen? Dan stoppen wij het rapport er
netjes voor u in.

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.
Vrijdag 9 februari
Zeehonden
Dinsdag 13 februari Giraffen
Heel fijn weekend,
Ingeborg, Henry, Angelique, Wendy,
Melanie en Jamilla

Aanstaande maandag hebben de
leerkrachten een studiedag en de
leerlingen dus een lang(er) weekend.
Geniet ervan en tot dinsdag!

Cheeta’s, Poema’s en Tijgers

Huiswerk:
Cheeta’s:
6-2: Blits les 14
8-2: topo toets Italië
Tijgers:
6-2: Zevendejaars: Blits les 13
Achtstejaars: tussentoets op school
8-2: topo toets Italië
Poema’s:
6-2: zevendejaars: Blits les 14
achtstejaars: Blits les 12
8-2: topo toets Italië

Wat een drukte weer! Deze week hebben
we de toetsen voor spelling en
werkwoordspelling gemaakt. Daarnaast
zijn we ook nog druk geweest met de
taken in ons weekplan en op woensdag
zijn we met de groepen veranderd in een
ware denktank.

Voordat de leerlingen geïnformeerd
werden over welke groepen een plekje
gaan krijgen op ‘Fridtjof Curieplaats’ en ze
de brief over het inhuizen bij de Prins
Alexander meekregen, hebben ze
meegedacht over wat we nodig hebben
om het daar leuk te maken en over waar
we allemaal aan moeten denken.
Super goede ideeën kwamen er naar
voren! Daar kunnen we wat mee.
Nieuwsgierig geworden? Aanstaande
woensdag is de ouderavond. De posters

Bijzonderheden komende periode:
5-2: studiedag
15-2: rapportagegesprekken groep 7
21-2: definitieve
adviesgesprekken/rapportagegesprekken
groep 8
22-2: 12.00 uur start voorjaarsvakantie
Voor nu: fijn weekend!
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Sandra, Luuk & Chantal
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