FRIDTJOF

NANSEN

VOOR OUDERS EN VERZORGERS

Week 6

9 februari 2018

Dinsdag 13 februari
Donderdag 15 februari

Giraffen naar de Blijde Wei
Rapportage
De Kleuters gaan naar een voorstelling in de Romeynshof
Zaterdag 17 februari
Tuinochtend van 10:00-12:30 uur
Donderdagmiddag 22 februari
Begint om 12:00 uur de voorjaarsvakantie

Mededelingen
Vanuit de directie
Beste ouders/verzorgers,
De ouderavond van afgelopen woensdag
was druk bezocht. Goed om de
betrokkenheid van u als ouders op deze
manier te ervaren! Fijn ook om te merken
dat er vooral vanuit positiviteit gedacht
werd. Ik kan alleen maar zeggen dat ik
trots ben op hoe het ons lukt om met
elkaar: leerlingen, leerkrachten en ouders
dit uitdagende proces vorm te geven.
De komende periode zullen wij u steeds
op de hoogte houden als er nieuws is.
Houdt u de lichtgroene brieven dus goed
in de gaten. De eerste communicatie
verwachten wij eind maart.
Op verschillende manieren bereiken mij
berichten over de whatsappgroepen die
voor onze klassen zijn aangemaakt. Naast
de weekbrief, die onze eerste
communicatielijn vormt richting u als
ouder, zijn de groepen bedoeld om
bijvoorbeeld een reminder rond te sturen
of om foto’s te delen van iets dat in de
groep gebeurt. De groepen zijn niet
bedoeld om inhoudelijke discussie met
elkaar te voeren. Mochten er

onduidelijkheden of vragen zijn over welk
onderwerp dan ook, dan kunt u in eerste
instantie altijd bij de leerkracht(en) van uw
kind(eren) terecht om uw vraag te stellen.
In tweede instantie kunt u zich ook tot mij
wenden.
Op deze manier kunnen we de
whatsappgroepen op een constructieve,
positieve manier in blijven zetten.
Fijn weekend!
Martijn

Nieuws vanuit de
Medezeggenschapsraad
Tijdens de MR-vergadering op dinsdag 6
februari (voorafgaand aan de ouderavond)
waren afgevaardigden van BOOR en
BijdeHand aanwezig voor toelichting op
het proces rondom huisvesting. Vanuit
BOOR is de knoop nu doorgehakt dat de
Fridtjof definitief niet zal participeren in de
pilot voor een energie-neutrale school van
Platform 31. Dit in verband met de
financiële risico’s die hiermee gepaard
gaan. Vrijdag 9 februari zal BOOR daarom
het proces met de gemeente verder
ingang zetten om de business case voor
renovatie of uitbreiding te maken via de
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gelden die daarvoor bij de gemeente voor
ter beschikking zijn gesteld. Voor 1 april
wordt er hier meer duidelijkheid over
verwacht. Aan het tijdelijke karakter voor
de Curieplaats kan door BOOR nog geen
termijn worden verbonden, daarvoor zijn
een aantal zaken nu nog niet duidelijk.
Voor het goed laten verlopen van het
proces en een heldere communicatie stelt
BOOR voor om binnenkort met de MR van
de Prins Alexander en Fridtjof om de tafel
te gaan. Bijdehand geeft een toelichting
dat zij vanwege investeringen in het
gebouw, een locatie gebonden subsidie
voor peuteropvang, het aanwezig zijn van
de klantenkring graag op deze locatie wil
blijven zitten. Bijdehand is huurder van het
pand tot 2020, er zit op dit moment geen
onderwijsbestemming op het bijgebouw.

kunnen worden. Dit betekent niet dat wij
deze uit het oog zullen verliezen.
Het is het streven van de MR om alle
gebundelde vragen zo snel mogelijk in de
vorm van een FAQ (meest gestelde
vragenlijst) op de website van de school te
plaatsen. Hierbij verzoeken wij om uw
nieuwe vragen via ons
mr@fridtjofnansenschool.nl aan te
leveren. Wij zullen deze op
eenzelfde wijze verzamelen en bundelen
en aan de directie voordragen.
Uiteraard houden wij u middels de
nieuwsbrief op frequente basis op de
hoogte van de komende ontwikkelingen.
De volgende MR-vergadering staat
gepland op dinsdag 20 maart.

Er is de afgelopen periode in een aantal
groepen een pilot gedraaid met de ouderapp. De bevindingen zijn dat deze
onvoldoende aansluit bij de wensen van
de school en er gekeken gaat worden naar
een andere partij.

Brede school
Reminder: We hebben gratis kaartjes voor
de eredivisiebasketball wedstrijd op
zaterdag 24 maart tegen Amsterdam. De
wedstrijd is in het topsportcentrum naast
de Kuip en begint om 20.00 uur. We
hebben nog maar 20 kaartjes over, dus
wees er snel bij. Op=Op. Bestellen kan via
bredeschool@fridtjofnansenschool.nl.
Maximaal 2 kaartjes per leerling. Vervoer
en begeleiding van de kinderen valt die
avond onder de verantwoordelijkheid van
de ouders.

Ouderavond
De MR kijkt met gepaste tevredenheid
terug op de ouderavond. Wij bedanken
de ouders en verzorgers die ons met veel
betrokkenheid de vragen voor de
ouderbijeenkomst hebben toegezonden.
Wij hebben van veel ouders en
leerkrachten teruggekregen dat ze
de invulling van de ouderavond effectief
vonden, waardoor veel van de 131
vragen die u ouders en verzorgers hebben
toegezonden zijn beantwoord. Naast dat
de avond een stukje meer inzicht heeft
gegeven over de invulling van locatie
Curieplaats roept deze ook nieuwe vragen
op. Samen met u willen wij deze vragen
opnieuw verzamelen en ervoor zorgen dat
deze op een zo'n kort mogelijk termijn
beantwoord worden. Al blijft het helaas zo
dat nog niet alle vragen direct beantwoord

Komende week is er een eindpresentatie
bij Tutti Timbri, Schilderatelier en Spel en
Dans, ouders check uw mail, u heeft een
uitnodiging ontvangen.
Na de voorjaarsvakantie is er nog een
plekje bij de activiteit “wat eten we
vandaag”, dit is op maandagmiddag voor
groep 3/4. Geïnteresseerd, laat het ons
dan via de mail even weten.
Fijn weekend
Agnes en Patricia
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We hebben besproken wat we over deze
sporten weten en hebben diverse filmpjes
bekeken. Op vrijdagmiddag hebben we
gekeken naar de opening van de
Olympische Spelen. Dit is het thema voor
de komende weken en door het gunstige
tijdschema kunnen we aardig wat sporten
live in de klas bekijken. Dat wordt
aanmoedigen!

Uit de groepen
Thema: Keuze thema
Letter van de week: O/OO

Eendjes

Een fijn weekend,
Amanda

We hebben al veel geleerd over de
Olympische spelen! Wat betekenen de 5
gekleurde ringen, welke wintersporten
doen er mee, wie Sven Kramer is en wat
de olympische vlam is.
Vrijdag hebben we een stukje van de
opening gezien en volgende week gaan
we bijhouden hoeveel medailles
Nederland wint.
Ook hebben we een gesprek gehad over
winnen en verliezen en hoe dat voelt.
Al is het buiten flink koud, in ons
schooltuintje hebben we al bloemen. De
eerste krokussen staan in bloei.

Olifantjes
We hebben deze week veel leuke dingen
gedaan.
We hebben verder gewerkt over beroepen
en hebben woensdag een wandeling
gemaakt over de markt.
We hebben broodjes, tulpen en koekjes
gekocht en kregen lekkere rozijntjes en
een koek. Hier hebben de kinderen goed
van genoten.
Een paar kinderen hebben een fotofilmpje
gemaakt samen met een paar tijgers, dit
was erg interessant.
De kinderen hebben aan de klas uitgelegd
hoe ze dit hebben gemaakt en hebben
hun filmpjes gepresenteerd.
Met een les onderdekken hebben we
geleerd wat symmetrie betekent. Op
vrijdag sloten we de week af met een
viering én groep 2 heeft getimmerd in de
hut.

Fijn weekend,
Margot en Monique

Eekhoorntjes
Er worden echt prachtige jungletekeningen gemaakt! Wat kunnen de
Eekhoorntjes goed tekenen en zoveel
details, wij zijn er allemaal trots op.
Van 16 vierkantjes zijn er aapjes
gevouwen die kriskras hangen in de klas.
Ook zingen we hele grappige liedjes van
apen, giraffen, olifanten en nog veel meer
jungle-dieren!
Jim, onze stagiaire komt vanaf deze week
woensdag en donderdag bij ons.
Deze week hadden we twee jarigen,
Eliana en Julius. Nog een keer van harte
gefeliciteerd allebei!

Fijn weekend,
Daniëlle

Dolfijnen, Panda’s en Vlinders
De griepgolf heeft op onze school helaas
ook toegeslagen. Kinderen moeten soms
een paar dagen thuis blijven. En ja. Ook
de juf kan ziek worden. Juf Marcia is al
een hele week ziek. En juf Renée alweer
een halve week. Gelukkig konden wij een
beroep doen op juf Ashley. Maar ook in
de andere bouwen waren er zieken. We
wensen iedereen dan ook weer snel
beterschap.
Ondertussen is het gewone werk voor alle
kinderen gewoon door gegaan. Er wordt
hard gewerkt aan ons thema. En wat doen
onze kinderen hun best.

Een fijn weekend,
Like en Anja

Konijntjes
Deze week hebben we de tijd genomen
om alle spullen goed te bekijken die de
kinderen hebben meegenomen naar
school. Tennisrackets en ballen, een
golfclub, balletschoenen, erg leuk!!
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Heel fijn weekend,
Ingeborg, Henry, Angelique, Wendy,
Melanie en Jamilla

Rest ons nog een ieder een fijn weekend
te wensen.
Sherida, Sabine, Marcia, Renée en Mary

Cheeta’s, Poema’s en Tijgers

Giraffen, Pinguïns, Zebra’s en
Zeehonden

Afgelopen woensdag was de ouderavond
over locatie Curieplaats. Wat is het fijn om
zoveel van u te hebben mogen begroeten
en dat er een positieve vibe hing onder de
ouders. Goed om te merken dat veel van u
samen met ons deze uitdaging aan willen
gaan!

Deze week hebben we ons wat meer
verdiept in het Boeddhisme. Ook zijn de
kinderen verder gegaan met hun
PowerPoint. Volgende week beginnen de
presentaties ervan. We zijn erg benieuwd.
Bij rekenen is groep 6 druk bezig met het
metriek stelsel en groep 5 is aan het delen
met rest. Nog erg lastig voor ze. Blijf
vooral de tafels oefenen. Die moeten er nu
echt in zitten.

Omdat Chantal ziek was, hebben Martijn
en Jamilla de Poema’s opgevangen op
woensdag en donderdag. Wat fijn dat dit
zo kan, bedankt!
Komende weken staat er een tweetal
rapportageavonden gepland. De
intekenlijsten hangen bij de deuren van de
lokalen. Wilt u zich nog even komen
intekenen als u dit nog niet gedaan heeft?
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.

Bij taal zijn we deze week bezig geweest
met spreekwoorden. De betekenis ervan
en uitbeelden van spreekwoorden.
De komende week is er nog eenmaal
theaterles voor de Zeehonden op 13
februari. Geeft u een lunchpakketje mee?!
Deze week hebben de Giraffen en Zebra’s
weer een duik in het zwembad genomen.
Volgende week mogen de Pinguïns en de
Zeehonden zwemmen.
De week erna zijn de kinderen op
donderdagmiddag al vrij.

Huiswerk:
Cheeta’s:
13-2: Blits les 15
16-2: topo toets Oostenrijk
Tijgers:
13-2: zevendejaars: Blits les 14
achtstejaars: Blits les 13
16-2: topo toets Oostenrijk
Poema’s:
13-2: zevendejaars: Blits les 15
achtstejaars: Blits les 13
16-2: topo toets Oostenrijk

Vanaf deze week hangen de inschrijflijsten
weer in de gangen voor de
rapportgesprekken. Komt u zich nog even
voor een gesprek zich inschrijven
Topografie:
Groep 5 en 6:
Maandag 12 februari: mee Zuid-Holland
Maandag 19 februari: toets Zuid-Holland

Bijzonderheden komende periode:
15-2: rapportagegesprekken groep 7
21-2: definitieve
adviesgesprekken/rapportagegesprekken
groep 8
22-2: 12.00 uur start voorjaarsvakantie

Kinderboerderij:
Dinsdag zullen de Giraffen de les
“knaagdieren” bijwonen op de
kinderboerderij. De les vindt plaats onder
schooltijd en de kinderen zullen op tijd
weer op school terug zijn.

Voor nu: fijn weekend!
Sandra, Luuk & Chantal
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