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Woensdag 30 mei t/m vrijdag 1 juni is de schoolfotograaf op school
Maandag 4 juni
Dolfijnen en Panda’s naar de Blijde Wei

Mededelingen
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u wellicht weet, is per vandaag de
nieuwe privacywetgeving (AVG=
Algemene Verordening
Gegevensbescherming) van kracht.
Vanzelfsprekend hebben wij altijd zo
zorgvuldig mogelijk gehandeld waar het
om gegevens ging van onze leerlingen.
Het bestuur en al haar scholen zijn op dit
moment druk bezig om alle processen
rondom persoonsgegevens volgens de
nieuwe regelgeving te laten verlopen.
Een eerste stap is op onze school al een
aantal weken geleden gezet met de
toestemmingsbrief betreffende
foto’s/video’s waar uw zoon(s)/dochter(s)
op te zien is/zijn. Deze heeft u ingevuld
ingeleverd op school.
De komende weken pakken we ook de
andere onderdelen rondom de nieuwe
wetgeving op. U als ouder ontvangt de
komende weken informatie van ons.

Mocht u nu al dringende vragen hebben,
dan kunt u deze stellen via:
privacy@fridtjofnansenschool.nl. Een van
onze ‘privacy ambassadeurs’ zal zijn of
haar best doen om uw vragen zo snel
mogelijk te beantwoorden.
Fijn weekend,
Martijn

Schoolfotograaf
Op woensdag 30 mei t/m vrijdag 1 juni is
de schoolfotograaf op school.
De kinderen hebben vandaag een brief
meegekregen met informatie hierover.

Brede school
Inschrijven voor de Avondvierdaagse (11,
13, 14 en 15 juni) kan nog uiterlijk tot
maandag 28 mei. In onze folderbak staan
de inschrijfformulieren. Vul het formulier
volledig in en betaal direct € 4,- want
zonder betaling is inschrijving niet
definitief.
Blok 3 is gestart, denkt u nog aan de eigen
bijdrage?
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Aanstaande woensdag is het Dam/Schaak
toernooi, alle deelnemers hebben de
informatiebrief mee naar huis gekregen.

Fijn weekend,
Agnes en Patricia

Uit de groepen

goed zien welk dier je het liefste vindt of
voor welk dier je een beetje bang bent.
Het thema leeft volop en we genieten er
volop van.

Thema: Dieren
Letter van de week: U/UU

Eendjes
Fijne dagen,
Renée en Anja

Het thema dieren is al goed op gang
gekomen. Fijn dat de kinderen zoveel
dieren meenemen, de huishoek is nu een
dierenwinkel met nijlpaarden, beren en
nog veel meer.
We hebben geleerd dat je dieren in heel
veel groepen kan indelen: dieren met
strepen, lange nekken, 4 poten,
gevaarlijke dieren, dieren met veren enz.
Ook hebben we hier helemaal zelfstandig
boekjes over gemaakt, knap hoor!
Er hangen prachtige gekleurde olifanten in
de klas en ijsberen gemaakt van watjes.
De eerste kikkervisjes zijn kikkertjes
geworden en die hebben we weer in de
sloot terug gezet.
De spechten in de schooltuin zijn papa en
mama geworden! We hebben de kleintjes
al gehoord en zien de ouders druk heen
en weer vliegen.
Een echte beestenboel op de Fridtjof
Nansen.

Konijntjes
Wow, wat ziet de gang er gaaf uit deze
week! Er kan een dierentuin en een
kinderboerderij gebouwd worden en de
leeshoek ligt vol dierenboeken en
dierenknuffels.
Ook in de klas zijn we gestart met
dierenwerkjes en daarnaast is de
watertafel terug in de klas.
Op woensdag hebben we Engelse liedjes
geleerd over dieren.
Volgende week pakken we de weektaak
weer op en gaan de oudsten een kleine
presentatie geven over het dier dat zij zelf
kiezen. Wie heeft er voor ons nog wat
(extra) knuffeldieren waarmee we in de
klas kunnen spelen?
Een fijn weekend,
Renée en Amanda

Fijn weekend,
Margot en Monique

Olifantjes
Het nieuwe thema, dieren, wordt steeds
zichtbaarder in de klas. We hebben
gepraat over lucht, land en waterdieren.
We hebben dieren geprobeerd te
groeperen, alle dieren van de
kinderboerderij bij elkaar, alle dierentuin
dieren, alle dieren die kunnen vliegen, alle
dieren met een staart, etc. Dit was in het
begin best lastig, maar het lukt al steeds
beter. Met de blokken kunnen de kinderen
een dierentuin of kinderboerderij bouwen,
hier wordt hard gewerkt. De jongsten
hebben een olifant geknutseld en de
oudsten hebben dierennamen
gestempeld. Woensdag kregen we de
vader van Gijs op bezoek en werd er een
echte bloemenveiling gehouden! De

Eekhoorntjes
De klas is een dierentuin! Er zijn al veel
hokken te zien met giraffen, olifanten,
leeuwen, krokodillen, apen en zelfs
eekhoorntjes.
Gelukkig kan er geen dier ontsnappen
alhoewel we wel sporen zien op de
vloer……..
Deze week hebben we verschillende
structuren gevoeld, bijzonder om te
ervaren.
In onze huishoek is het gezellig met alle
dierenknuffels. Lekker knuffelen met de
dieren en er ook goed voor zorgen.
Vrijdag hebben we met elkaar een grafiek
gemaakt, erg leuk. Zo konden we heel
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kinderen vonden het erg interessant en
waren trots op hun aanwinst.
Fijn weekend!
Daniëlle

Dolfijnen, Panda’s en Vlinders
Een fijn weekend,
Sherida, Sabine, Marcia, Renée en Mary

Giraffen, Pinguïns, Zebra’s en
Vorige week hebben we geleerd hoe een
Middeleeuwse stad is ontstaan en hoe
deze eruit zag. Deze week hebben we het
gehad over Gilden. Wat zijn dat nou
eigenlijk?
Met taal zijn de kinderen bezig geweest
met het schrijven van een limerick of
ronddeel. Deze hebben ze ook
vormgegeven en volgende week zullen ze
deze (uit het hoofd) voordragen aan de
klas.
Met rekenen zijn we begonnen met een
nieuw blok. In het komende blok zullen de
volgende doelen centraal staan:
Groep 5:
- kinderen kunnen optellingen aangeboden
in het HTE-schema uitrekenen met
overschrijdingen
- kinderen kunnen getallen t/m 1000
globaal tellen, ordenen en lokaliseren, en
de getallen in woorden schrijven
- kinderen kunnen lengtes (omtrekken)
meten en gebruikt millimeters en
centimeters
- kinderen kunnen bedragen van het type
23,75 euro samenstellen tot en met 100
euro
Groep 6:
- kinderen kunnen meer dan twee
geldbedragen cijferend bij elkaar optellen.
- kinderen kunnen schattend rekenen in
geldcontexten.
- kinderen kunnen rekenen met de
inhoudsmaten l, dl, cl, ml.
- kinderen kunnen met een gegeven prijs
per gewicht (kg en g) de prijs van andere
hoeveelheden bepalen.

Deze week is ook een formulier meegaan
waarop te vinden is hoe deze onderdelen
op school aangeboden zullen worden.
De Pinguïns en de Zeehonden hebben
gezwommen. Volgende week zijn de
Giraffen en de Zebra’s weer aan de beurt
voor een natte gymles.
Topografie:
Voor de komende periode staat voor
groep 5 de laatste topografietoets van dit
jaar op de planning. Groep 6 heeft er nog
twee.
Groep 5 en 6:
Maandag 28 mei: Noord-Brabant mee.
Maandag 4 juni: Toets Noord-Brabant.
Groep 6:
Maandag 11 juni: Flevoland mee.
Maandag 18 juni: Toets Flevoland.
Tips:
Stoere ridders en hun jonkvrouwen nemen
26 (16.00-22.00) en 27 (12.00-17.00) mei
het Schollebos over tijdens de 12e editie
van het Capelse familie evenement: de
Dag van het Park. Tijdens de tweedaagse
wordt het Schollebos omgetoverd tot een
podium uit de middeleeuwen. Ridders
strijden met of zonder paard om de hand
van de mooiste jonkvrouwen.
Ambachtslieden en andere figuren nemen
u mee terug naar deze bijzonder tijd. De
entree is gratis.
Zondag 27 mei wordt op de blijde wei het
jaarlijkse schaapscheerfeest gevierd. Van
11:00 tot 16:00 uur is er weer van alles te
doen.
Heel fijn weekend!
Ingeborg, Henry, Angelique, Melanie,
Robin en Jamilla

Cheeta’s, Poema’s en Tijgers
Zzzzzzzzzzzzoeoeoefffff! Daar sjeesden
we door de gymzaal tijdens de les
inlineskaten. Supertof was het weer!
Verder hebben de achtstejaars weer
geoefend voor de musical. Wat fijn en
goed dat al zoveel kinderen hun teksten

en de liedjes (bijna) helemaal uit hun
hoofd kennen! Goed oefenen, ook thuis,
want we hebben nog maar een paar
weken!
Hoe die laatste weken eruit zien? De
leerlingen van groep 8 hebben het
‘koelkast-/whiteboard-/planbord-/voor-opde-wc-overzicht mee naar huis gekregen.
Daarin staan de laatste weken helemaal
uitgeschreven, met alle belangrijke
gebeurtenissen en data. Goed in de gaten
houden dus, die tassen!
Deze week meegegeven: de
informatiebrief voor het praktisch
verkeersexamen. Bij deze brief vindt u een
checklist voor de fiets van uw
zoon(s)/dochter(s) en de route die
gereden wordt tijdens het examen. Goed
idee om alvast een keer te oefenen
voordat we donderdag 14 juni aan de start
verschijnen. Langs de route komen de
leerlingen verkeersposten tegen die
geheel incognito bekijken hoe onze
verkeersdeelnemers het doen onderweg.
We bedanken de vader van Jasmijn voor
het willen zijn van verkeerspost. Krant met
twee kijkgaten en koffie worden geregeld!
Ook meegegeven aan de achtstejaars: de
uitslag van de ieptoets. Die had u vorige
week al van ons ontvangen omdat we
deze konden downloaden vanaf internet.
Nu heeft u de papieren versie vanuit iep
ook gekregen. Is er verschil? Ja! De
‘papieren’ versie is gedrukt op prachtig
mooi stevig papier.
Komende week komt de schoolfotograaf
op school. Wij zijn aan de beurt op
woensdag- (groepsfoto’s en
vrienden/vriendinnen foto’s groep 8) en
vrijdagochtend (individuele foto’s).
Huiswerk:
Cheeta’s, Tijgers en Poema’s:
30-5: Topotoets Middellands Zeegebied
Bijzonderheden komende periode:
30-5: schoolfotograaf (groepsfoto’s en
vrienden/vriendinnen foto’s groep 8)
1-6: schoolfotograaf (individuele foto’s)
5-6: fietsencontrole op school i.v.m.

12-6:
14-6:
20-6:
2-7:

3-7:

verkeersexamen
studiedag; de kinderen zijn vrij
praktisch verkeersexamen
zomerfeest
eerste uitvoering musical
opa’s/oma’s/hulpouders en
oudleerlingen
uitvoering musical groepen 1 t/m 3,
groepen 4 t/m 7 en ‘s avonds
*tromgeroffel* de afscheidsavond!

Fijn weekend!
Sandra, Ashley, Luuk & Chantal

