FRIDTJOF

NANSEN

VOOR OUDERS EN VERZORGERS

Week 7

16 februari 2018

Zaterdag 17 februari
Woensdag 21 februari
Donderdagmiddag 22 februari
Maandag 5 maart

Tuinochtend van 10:00-12:30 uur
Rapportage
Begint om 12:00 uur de voorjaarsvakantie
Groepen 7/8 hebben een continurooster

Mededelingen
Tuinochtend
Zaterdag 17 februari vanaf 9.30 uur
gaan wij de wilgen in de schooltuin
knotten. Wij zoeken hier nog hulp bij.
Wie komt ons helpen?
De koffie staat klaar.

Schoolreis
Op donderdag 26 april gaan we met de
hele school op schoolreis. Vandaag
krijgen de kinderen de schoolreisbrief mee
naar huis met alle informatie over deze
dag.

Brede school
Komende week is er een eindpresentatie
bij Goochelen en Blij met klei, ouders

Uit de groepen
Thema: WOM
Letter van de week: O/OO

Eendjes
We werken en leren nog steeds over de
Olympische winterspelen. In de huishoek
hebben we zelf een erepodium gemaakt
en we hebben echte medailles.

check uw mail, u heeft een uitnodiging
ontvangen.
Afgelopen woensdagmiddag hebben 5
teams uit groep 5 t/m 8 meegedaan aan
het smashballtoernooi van onze
deelgemeente. En ja hoor, wederom zijn
we in de prijzen gevallen. 1 Maal een 3e
plaats, 1 maal een 2e plaats en 1 maal
een 1e plaats. Ook ging er een team met
de sportiviteitsprijs vandoor! Jongens en
meisjes goed gespeeld en van harte
gefeliciteerd! Speciale felicitaties voor
Joep, Yannick, Guus en Wouter want zij
mogen door hun prestatie naar Ahoy!!
Agnes en Patricia
Fijn weekend

We schaatsen rondjes in de klas en bij de
huldiging daarna "zingen" we het volkslied.
Donderdagmiddag hebben we een
theatervoorstelling gezien in de
Romeynshof, het was erg leuk.
Vrijdagochtend weer een voorstelling,
maar dan op school.
Fijn weekend,
Margot en Monique
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bouwvakker, hebben een timmerhoek in
de klas met een echte werkbank en
hebben geleerd hoe je moet metselen.
Dinsdag hebben we met de panda's een
wandeling gemaakt naar de brievenbus
om onze zelfgemaakte valentijnskaarten
op de bus te doen.
Op donderdag hebben we genoten van
een leuke voorstelling in de Romeijnshof
en op vrijdag was groep 1 aan de beurt
om te timmeren in de hut.
A.s. woensdag organiseren we een viering
voor de ouders van de olifantjes.
We hopen dat jullie komen.

Eekhoorntjes
Een week met een hartje! We hebben
gepraat over elkaar lief vinden en zelfs
Valentijns-post gestuurd naar de papa’s
en mama’s.
In de klas maakten de Eekhoorntjes
harten die ze mochten geven aan iemand
die ze erg lief vinden. Het was heel
gezellig en waardevol.
Deze week was ook een bijzondere week
want er waren wel twee voorstellingen.
Eentje op donderdagmiddag: ‘Ollie Trollie
en mannetje Lampenkap’ en eentje op
vrijdagmorgen: ‘Een kleine brief aan de
grote stad’.
Heel verschillend maar o zo leuk! We
hebben ervan genoten.

Fijn weekend,
Daniëlle

Dolfijnen, Panda’s en Vlinders
Gelukkig zijn deze week alle juffen weer
beter, maar helaas nog niet alle kinderen.
Beterschap mocht er thuis nog wat
heersen!
Afgelopen week hebben we de laatste les
van Juf Marijke gehad. Zij heeft ons 5
leuke beeldende lessen gegeven waarin
we een mooie zee en leuke eilanden met
fantasiedieren hebben gemaakt. Die
passen mooi bij ons thema “de wereld”. Dit
thema gaan we volgende week afsluiten.
Volgende week is namelijk alweer de
laatste week voor de vakantie. Het is ook
nog een korte week, want
donderdagmiddag begint de vakantie al
om 12 uur.

Volgende week een kort weekje. Hopelijk
zijn dan alle zieke Eekhoorntjes
opgeknapt!
Een fijn weekend,
Like en Anja

Konijntjes
Wow, wat hebben we veel Nederlandse
medaillewinnaars gezien de afgelopen
dagen! We hebben aangemoedigd,
meegeteld hoeveel medailles Nederland al
gewonnen heeft, schaatsen en sleeën
geknutseld en medailles gemaakt. Ook
hebben we zelf curling, bobsleeën,
rodelen, schansspringen en
kunstschaatsen gedaan in het speellokaal.
De oudsten hebben een
geheugenspelletje met de Olympische
ringen gedaan. Donderdagmiddag hadden
we de voorstelling ‘Ollie Trollie en
Mannetje Lampenkap’ in de Romeynshof
en vrijdagochtend de voorstelling ‘Een
kleine brief aan de grote stad’ in het
speellokaal.

Afgelopen donderdag hebben we al een
deel van de rapportgesprekken gehad,
woensdag volgt het tweede deel. Mocht u
zich nog niet hebben ingeschreven, wilt u
dat dan alsnog doen? Het is erg fijn om
samen met u even bij te praten over hoe
het met uw kind gaat. In groep 4 zijn we
hard bezig geweest met klokkijken.
Gelukkig kunnen de meeste kinderen de
kwartieren goed benoemen, maar op 5
minuten nauwkeurig is voor veel kinderen
nog steeds lastig. Het zou fijn zijn als u
hier thuis ook wat extra aandacht aan kunt
besteden.

Een fijn weekend,
Amanda

Olifantjes
Deze week werken we over de beroepen
timmerman / bouwvakker. We hebben
allerlei gereedschap bekeken en
benoemd, we lezen een boek over de

Fijn weekend,
Sherida, Sabine, Marcia, Renée en Mary
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Giraffen, Pinguïns, Zebra’s en
Zeehonden

Topografie:
Groep 6:
Maandag 5 maart: mee Friesland
Maandag 12 maart: toets Friesland

Deze week zijn we gestart met de eerste
presentaties over de verschillende
godsdiensten. De kinderen hebben heel
veel tijd gestoken in het zoeken naar
informatie in boeken en op het internet.
Daarna hebben ze alle informatie verwerkt
in een PowerPoint presentatie.

Groep 5 en 6:
Maandag 9 april: mee Utrecht
Maandag 16 april: toets Utrecht
Kinderboerderij:
Inmiddels zijn alle groepen naar de
kinderboerderij geweest voor de les
“knaagdieren”. Misschien leuk om te
vragen wat uw kind heeft gezien en
geleerd. Een leuke vraag om te stellen is
“Waarom zijn de haas en konijn geen
knaagdieren?

Bij rekenen hebben beide groepen het
blok afgesloten met een toets. Beide
groepen zijn gestart met een nieuw blok
van rekenen.
De doelen van het volgende blok voor
groep 5 zijn:
- kinderen kunnen rekenen tussen
streepjes bij het optellen en aftrekken tot
1000
- kinderen interpreteren staafgrafieken en
tabellen en tekenen eenvoudige
staafgrafieken
- kinderen kunnen rekenen in
verhoudingstabellen, in het bijzonder
terugrekenen naar 1 en van daaruit verder
vermenigvuldigen
- kinderen kunnen in verdeelsituaties
bepalen hoeveel ieder krijgt en wat de rest
is.

Voorstelling:
Op maandag 19 maart zullen alle vier de
groepen een voorstelling bezoeken in de
Romeynshof. De Zebra’s en de Pinguïns
zullen de voorstelling in de ochtend
bezoeken. De Giraffen en Zeehonden
zullen naar de voorstelling in de middag
gaan.
Volgende week donderdagmiddag zijn de
kinderen al vrij en begint de
voorjaarsvakantie. Niet vergeten ;-)

De doelen van het volgende blok voor
groep 6 zijn:
- kinderen kunnen berekeningen maken
met een kalender en daarbij
datumnotaties, kwartalen, weeknummers
gebruiken.
- kinderen kunnen lijngrafieken en
staafgrafieken aflezen en interpreteren.
- kinderen kunnen delingen met rest
uitrekenen met getallen tot (ongeveer)
100.
- kinderen kunnen delingen van
meercijferige getallen door een ééncijferig
getal onder elkaar uitrekenen.

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

Cheeta’s, Poema’s en Tijgers
Een druk weekje was het weer! In alle
groepen is er inmiddels gestart met de
bright ideas challenge. Misschien bent u al
foto’s tegengekomen op onze facebook
pagina’s. De leerlingen kunnen u meer
vertellen over wat dit waanzinnige project
inhoudt en hoe wij samen de wereld een
stukje mooier en duurzamer kunnen
maken.

Deze week hebben de Pinguïns en
Zeehonden weer een duik in het
zwembad genomen. Er mochten zelfs een
aantal kinderen afzwemmen. Wat leuk.
Volgende week zijn de kinderen op
donderdagmiddag vrij. Na de vakantie
zullen de Giraffen en Zebra’s weer aan de
beurt zijn voor een natte gymles.

De rapportgesprekken met de ouders van
de zevendejaars hebben plaatsgevonden.
Bedankt weer voor de prettige gesprekken
en de samenwerking.
De achtstejaars hebben vandaag hun
OKR in een envelop mee naar huis
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gekregen. Neemt u rustig de tijd om dit
door te lezen voor woensdag. Tijdens het
definitieve adviesgesprek bespreken wij
het OKR met elkaar en maken wij alle
administratie in orde voor de inschrijving
op het VO. Tot dan!

leerlingen hebben dus een lunchpakket en
een OV kaart nodig met voldoende saldo.
We verwachten op tijd weer op school
terug te zijn.
Huiswerk:
Cheeta’s:
20-2: Blits les 16
22-2: Verkeersborden quiz
Tijgers:
20-2: zevendejaars: Blits les 15
achtstejaars: Blits les 14
22-2: verkeersborden quiz
Poema’s:
20-2: zevendejaars: Blits les 16
achtstejaars: Blits les 14
22-2: verkeersborden quiz

Verder hebben alle leerlingen een blad
met verkeersborden mee naar huis
gekregen om te leren. Dit ter
voorbereiding op het theorie examen dat
we op 5 april afnemen. Later in het jaar
volgt het praktische verkeersexamen. De
verkeersborden worden donderdag met
een korte quiz overhoord.
Nog een klein weekje en dan begint de
voorjaarsvakantie. Lekker een weekje
chillen en uitrusten, of misschien wel op
vakantie. Donderdagmiddag 12.00 uur zijn
de leerlingen vrij. We wensen iedereen
een goede tijd. Tot maandag 5 maart.

Bijzonderheden komende periode:
21-2: definitieve
adviesgesprekken/rapportagegesprekken
groep 8
22-2: 12.00 uur start voorjaarsvakantie
5-3: bezoek voorstelling ‘Beauty en het
beest’ (OV+lunchtpakket mee)
7-3: opening kunstmaand

Direct na de vakantie, op maandag 5
maart, bezoeken wij met de leerlingen de
voorstelling ‘Beauty en het beest’ in de
Rotterdamse Schouwburg. Omdat we om
12.00 uur aanwezig moeten zijn, hebben
wij deze dag een continu rooster. De

Voor nu: fijn weekend!
Sandra, Luuk & Chantal
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