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VIERING HOOGSTE
PUNT

MEUBELPLAN KRIJGT
STEEDS MEER VORM

KUNSTMAAND IN HET
TEKEN VAN
BOUWKUNST

FRIDTJOF NANSEN IN
HET NIEUWE
GEBOUW

NIEUWBOUW
NIEUWSBRIEF

Hoogste punt bereikt!
Afgelopen woensdag vierden we het hoogste punt. We hebben de aannemer met
Fridtjof Nansen:
zijn mannen bedankt voor het werk van de afgelopen periode en met een frietkar
een gezonde lunch gedoneerd. Omdat we toch willen uitstralen dat we een
“The difference
gezonde lunch bevorderen kregen de heren van BM uiteraard ook een mooie
between the possible
fruitmand voor de gezonde touch. De bouwkeet kan opgevrolijkt worden met de
and the impossible is
enorme hoeveelheid tekeningen van onze kinderen.
that the impossible
takes
a little longer.”
Voor de laatste foto’s en beelden: check www.fridtjofnansenschool.nl/
nieuwbouw
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Kunstmaand in het teken van
bouwkunst
De kunstmaand staat in het teken van bouwkunst, hoe kon het ook
anders. Bij de opening (9 maart) worden de kinderen helemaal
meegenomen in dit thema. Vervolgens gaan de kinderen aan de
slag. Excursies, lessen van de aannemer, ontwerpen van de
windroos, we pakken uit!

Laatste beelden
van de
Nansenplaats:

Bent u benieuwd naar wat de kinderen hebben gedaan? Kom dan
naar de expositie op woensdag 6 april. De kinderen laten dan in elke
groep zien wat er gedaan is de afgelopen periode. In de aula kunt u
kijken naar de laatste tekeningen van het gebouw, het complete
meubelontwerp en het ontwerp voor het groen/blauw plein…in de
agenda dus!

Fridtjof Nansen in het gebouw!
Fridtjof Nansen, onze Noorse held…Sommige kinderen weten nog
niet zo goed wie hij was en wat hij betekent heeft. In het nieuwe
gebouw richten wij een wand in met een permanente tentoonstelling
over deze bijzondere man.
We hebben in de loop der jaren veel materiaal verzameld. Hebben
jullie nog mooie kaarten, modelschepen of andere ideeën? Mail even
naar nieuwbouw@fridtjofnansenschool.nl

Readme
Readme gaat ons helpen met de gehele vormgeving en styling
binnenin het gebouw. De kinderen gaan straks een reis a eggen in
het gebouw. Zij doorlopen hun schoolloopbaan door langs drie
werelden te ‘varen’. Zij starten in de waterwereld, gaan via de rivier
naar de landwereld en eindigen in de jungle om daarna via de
boomtoppen uit te vliegen naar de middelbare school.
Hoe dat wordt vormgegeven is nog even afwachten. In de
kunstmaand krijgt dit straks meer vorm omdat we hier ook de
kinderen graag in betrekken.
We leuk hè dat bootje hieronder?
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Meubelplan
Bij een nieuw gebouw hoort een nieuwe inrichting. Samen met
meubelleverancier Schilte zijn wij aan de slag gegaan om voor alle
binnenruimtes een compleet meubelplan te maken. Schetsen,
ideeën, brainstormen, alles is voorbij gekomen in de afgelopen
periode. Het wordt prachtig. Benieuwd naar de plannen? Hieronder
en hiernaast wat voorlopige schetsen. We moeten nog netunen,
maar de sfeer is al goed voelbaar!
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