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De bouw gaat hard!
De afgelopen weken is er erg hard gewerkt aan één van de
belangrijkste onderdelen van het gebouw: de fundering. Na weken van
vlechten en bekistingen timmeren is afgelopen maandag 1 november
de stort van het beton begonnen. Volgens onze bouwkundige ogen ziet
het er stak uit! Wat een enorm gebouw wordt het hè? De komende
weken wordt de vloer verder afgemaakt, daarna gaan we de lucht in.
Op www.fridtjofnansenschool.nl/nieuwbouw plaatsen we regelmatig
foto’s.
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Groen/blauw plein ontwerp
Het ontwerp voor het nieuwe plein is bijna klaar. Een
prachtige groene strook waar kinderen straks kunnen spelen
in de natuur met het regenwater wat opgevangen wordt vanaf
het dak. Het water stroomt weg in een natuurlijke wadi, maar
kinderen kunnen hier straks eerst mee spelen. Het water
stroomt van het talud af waarna het aan de kinderen is om
dijken te bouwen of de stroom te verleggen. Is het water te
ver naar beneden gestroomd? Dan pompen we het gewoon
weer omhoog, wel met de hand natuurlijk :)
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Hieronder enkele
sfeerbeelden van het
talud en het plein

Kleine voetnoot: tekening hieronder is een concept. Het
definitieve ontwerp komt zo snel mogelijk!
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Windroos
Fridtjof Nansen en ontdekken, deze woorden horen wel erg bij
elkaar. Op zee had Fridtjof niet de mogelijkheid om de moderne
apparatuur van nu te gebruiken. Een windroos en een kompas;
wij denken dat alle kinderen dit nog steeds goed kunnen
gebruiken. Op het plein komt straks een enorme windroos op de
grond met een diameter van 7 of 8 meter. Samen maken we het
plein, in onze kunstmaand mogen alle kinderen en medewerkers
van de Fridtjof hun eigen steen versieren die een plek krijgt in de
windroos…U kunt straks afspreken om uw kind op te halen bij een
bepaalde windrichting…Kunnen we de weg vinden?
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Op woensdag 10
november werden de
wanden van Hut 2.0
gebouwd!

Hut 2.0 in de maak
Uiteraard komt onze hut weer terug op het terrein, maar dan wel
in een nieuw jasje. We hebben hem een klein beetje moeten
aanpassen aan de nieuwe locatie. Delen van de hut kunnen we
hergebruiken maar we zijn blij om te melden dat Hut 1.0 haar
educatieve functie blijft behouden. Martijn Aandewiel, oud
Fridtjof ouder, is een heel gaaf project gestart en neemt de hut van
ons over. We zijn heel erg blij dat hij zo een nieuw leven krijgt.
Martijn heeft samen met zijn klusteam geholpen om de delen die
we gaan hergebruiken te demonteren. Alles ligt klaar voor de
montage in de nieuwe hut. Zin om te helpen? We zoeken altijd
handige ouders!
Hut 2.0 staat inmiddels overeind. Je kunt hem vanaf de
Wilsonweg nu goed zien staan. We kunnen niet wachten om daar
onze lessen weer te kunnen geven.
Binnenkort hebben we op zondagmorgen wat hulp nodig met de
laatste de-/montage werkzaamheden. We doen een oproep in
social schools om ons een paar uurtjes te ondersteunen zodra we
de exacte datum weten.
Voor nu, tot de volgende nieuwsbrief!
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