FRIDTJOF

NANSEN

VOOR OUDERS EN VERZORGERS

Week 3
Woensdag 23 januari
Donderdag 24 januari
Vrijdag 25 januari

18 januari 2019
Het Nationale voorleesontbijt
Roos Drouen (SMW) is op school
Martijn staat voor de Cheeta’s

Mededelingen
Beste ouders/verzorgers,
Helaas heeft er vorige week vrijdag een
vervelend incident plaatsgevonden na
schooltijd. Een groepje leerlingen was aan
het voetballen en een oma die haar
kleinzoon op kwam halen is na geraakt te
worden door de voetbal ten val gekomen.
Wij betreuren dit voorval en willen dit in de
toekomst natuurlijk graag voorkomen.
Op school hebben wij de afspraak dat er
tot 15.30 niet gevoetbald wordt op het
plein vanwege de drukte. Deze afspraak is
de afgelopen week in alle groepen
herhaald. Graag vraag ik u om met ons
mee op te letten en uw zoon(s)/dochter(s)
erop aan te spreken als u ziet dat deze
afspraak niet wordt nageleefd. Zo werken
we met elkaar aan een (nog) veiliger
situatie op onze school en het schoolplein.
Dan nog een vraag van huishoudelijke
aard: we merken op de administratie dat
wij ziekmeldingen van leerlingen
regelmatig te laat of zelfs helemaal niet
ontvangen. Voor een ordelijk verloop van
de start van de schooldag is het belangrijk
dat wij tijdig beschikken over deze
informatie. Ziekmeldingen ontvangen wij
graag voor 8.15 uur. Wilt u hiervoor
zorgdragen?

Vanuit het werkdrukverlagingsgeld kunnen
wij u vertellen dat we twee nieuwe
collega’s aan ons verbonden hebben.
Verderop in de weekbrief stelt onze
nieuwe collega Laura Spanjersbergh zich
aan u voor. Laura is als
leerkrachtondersteuner aangesteld binnen
de groepen 1 t/m 4. Laura heeft de
afgelopen twee weken een goede start
gemaakt bij ons op school. Laura; ook
langs deze weg: veel plezier bij ons op
school!
Hein Megens (de man van onze zeer
gewaardeerde gymleerkracht Patricia)
hebben wij aan ons verbonden op het
gebied van wetenschaps- en
techniekonderwijs en onderzoekend &
ontdekkend leren. Binnenkort kunt u van
hem een stukje in de weekbrief
verwachten.
Ik wens u een fijn weekend!
Martijn

Nationale voorleesdagen
Woensdag 23 Januari doen de groepen
1/2 mee met de nationale voorleesdagen.
De kinderen mogen in hun pyjama naar
school komen en ze hoeven deze ochtend
niet uitgebreid te ontbijten. De Nationale
voorleesdagen worden geopend met een
voorleesontbijt. Zorgt u wel voor warme
kleren voor het buitenspelen?
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We hopen dat veel ouders enthousiast
reageren op deze oproep! Nog mooier
zou het zijn als u zelf een goede start
maakt door bij het wegbrengen de auto in
een daarvoor bestemd parkeervak te
zetten!

Namens de MR
Beste ouders/verzorgers,
Namens de MR ouders willen we u een
gelukkig en gezond 2019 toewensen! We
hopen dat het een mooi jaar gaat worden
voor onze kinderen op de Fridtjof
Nansenschool!

VACATURE MR-OUDERS
Na de zomervakantie zal er een plek
vrijkomen binnen de MR oudergeleding.
De medezeggenschapsraad is een
wettelijk ingestelde raad binnen iedere
school. Binnen deze raad kunnen ouders
en leerkrachten meedenken over het
beleid van de school. De MR heeft vaak
een adviserende, maar zeker ook wel een
beslissende rol in bepaalde beleidszaken.
Omdat wij hebben gemerkt dat het fijn is
om ingewerkt de MR in te stappen, willen
wij ouders vragen die interesse hebben
om dit kenbaar te maken voor 1 maart
2019 via mr@fridtjofnansenschool.nl

Middels dit schrijven willen we als MR
ouders uw aandacht vragen voor het
volgende:
VERKEERSVEILIGHEID
Wij vinden de (verkeers)veiligheid van de
leerlingen van de Fridtjof Nansenschool
erg belangrijk. Enige jaren geleden is er
een zebrapad bijgekomen zodat de
leerlingen de President Wilsonlaan veiliger
over konden steken. Ook heeft Martijn
Folkers in eerdere nieuwsbrieven
gevraagd of ouders 's ochtends in de
parkeervakken kunnen parkeren en niet
meer langs de bollen of de flat stil willen
staan. Dit verzoek is gedaan om leerlingen
veilig naar school te kunnen laten fietsen.
Als er auto's aan de kant van de weg
staan, is het overzicht weg, vliegen er
plotseling deuren open en is de kans dat
een auto weg rijdt, terwijl er een leerling
net langs fietst zeer wel aanwezig.
Parkeren aan de zijkant en langs de bollen
is ook verboden. De politie heeft de
afgelopen tijd ook regelmatig bekeuringen
uitgedeeld.

Wij hopen op reacties, zodat we in het
schooljaar 2019-2020 weer op volle kracht
kunnen starten!
Vriendelijke groet,
MR ouders

BHV ontruimingsoefening
Afgelopen woensdag is opnieuw een
ontruimingsoefening gehouden, uw kind
heeft u er vast over verteld. De BHV
werkgroep had een scenario voorbereid,
waarbij de groepen uit de hal 5/6 een
alternatieve vluchtroute moesten volgen.
Binnen zes minuten stonden de
groepsleerkrachten met hun kinderen,
BHV ‘ers met een groep, overige
teamleden en andere in het pand
aanwezige personen op de afgesproken,
vaste verzamelplaatsen. Dat is voor de
wettelijke aanrijtijd van de brandweer.

De MR ouders zou graag samen met
ouders willen bespreken hoe we het
veiliger kunnen maken (denk mogelijk toch
aan klaar-overs onder de ouders, zodat de
leerlingen mogelijk al eerder zelfstandig
van/naar school kunnen gaan) en het
overzichtelijk houden van de
parkeersituatie bij de school.
Wij willen daarom vragen of ouders die
mee willen denken/zich hiervoor in willen
zetten contact met de MR ouders willen
opnemen via de MR email:
mr@fridtjofnansenschool.nl. Ook kunt u
contact opnemen met MR-lid Stephanie
Blomsteel (sblomsteel@gmail.com of 0622668132).

Ambulante BHV ‘ers hadden de taak om
het gebouw goed te doorzoeken en “leeg
te vegen”. Eenmaal buiten stonden zij
klaar om de brandweer een veilige
doorgang over het plein te verschaffen.
Een geslaagde oefening met een
geweldige inzet van iedereen.

2

voor te stellen. Mijn naam is Laura
Spanjersbergh, ik ben 21 jaar en woon in
Spijkenisse. Naast dat ik sinds kort
werkzaam ben op de Fridtjof
Nansenschool, volg ik de PABO in
deeltijdvorm.
Na de kerstvakantie ben ik begonnen als
leerkrachtondersteuner in groep 1 t/m 4.
Dit betekent dat ik in deze groepen taken
zal overnemen om de werkdruk te
verlagen bij de groepsleerkrachten. Mijn
werkdagen zijn maandag, dinsdag en
donderdag. Schiet mij gerust even aan
voor een persoonlijke kennismaking!

Brede School
Wie wil na de voorjaarsvakantie nog
meedoen met de Brede School?
Door wijzigingen is er nog plaats bij
Animatie, Balsporten en NaSk voor groep
5/6. En er is nog 1 plekje bij ‘Op eigen
Houtje’ voor groep 3/4.
Kijk op de website voor de inhoud van
deze activiteiten en print een
inschrijfformulier uit als je mee wil doen.
Snel invullen en in onze blauwe
brievenbus doen.
Fijn weekend!
Agnes en Patricia

Even voorstellen
Beste ouders/verzorgers van de Fridtjof
Nansenschool,
In deze nieuwsbrief wil ik graag van de
gelegenheid gebruik maken om mijzelf

Uit de groepen

Eekhoorntjes
Wat is onze huishoek leuk geworden! Er is
een heuse iglo, er kan gevist worden in
een wak en er kan zelfs gekookt worden
boven een ‘vuurtje’.
Er zijn al gezellige liedjes geleerd en er
worden zelfs al woordjes geschreven die
horen bij de Noordpool en de Zuidpool,
heel knap!
Weet u dat de Eekhoorntjes een verhaal
aan het schrijven zijn over Ika de Eskimo?
Hij beleeft allerlei avonturen met zijn
vriendjes de ijsbeer en de walrus. Als het
af is mag iedereen het lezen!
De pinguïn hangt ook in de klas, heel mooi
gemaakt door groep 1.

Eendjes
Wat hebben we al veel geleerd over de
Noord-en Zuidpool!
Welke dieren leven er, hoe bouw je een
iglo, wat een beloega is en dat de pinguïn
papa’s het ei uit broeden.
In de iglo hoek misten we nog vissen, de
Inuit zijn daar namelijk dol op. Dus die
hebben we gemaakt, vooral het zelf
lamineren was spannend.
Donderdag hebben we de laatste gymles
van meester Jesper gehad, we gaan al die
leuke lessen missen!
Woensdag mogen de kinderen in pyjama
op school komen, we gaan meedoen aan
het nationaal voorleesontbijt.
Juf Ria, een oud collega komt voorlezen
uit het prentenboek van het jaar en we
gaan gezellig met alle kleuters ontbijten
(thuis niet teveel eten).

Donderdag was de laatste gymles van
meester Jesper, jammer dat het voorbij is
want de Eekhoorntjes genoten er heel erg
van…
Volgende week woensdag is het
voorleesontbijt en mogen alle kinderen in
pyjama op school komen! Het wordt een
gezellig feestje met een klein ontbijtje!

Fijn weekend,
Margot en Monique

Fijn weekend,
Stefanie en Anja
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Egeltjes
Deze week zijn we begonnen met het
nieuwe thema: Noordpool en Zuidpool.
De zandtafel is veranderd in de Noord- en
zuidpool met ijsschotsen, pooldieren en
water.
We hebben geleerd welke dieren er op de
Noordpool en welke dieren op de Zuidpool
leven. De kinderen hebben al ijsberen en
pinguïns geknutseld.
De kinderen hebben een Engels liedje
geleerd, namelijk 'little snowflake'.
Volgende week woensdag is het Nationale
voorleesontbijt en dan mogen alle
kinderen in pyjama op school komen.
We eten dan ook een klein broodje met
elkaar.
Een fijn weekend,
Hilde

Konijntjes
De Noordpool en Zuidpool waar liggen
die? We hebben het bekeken op de
wereldbol. Ook hebben we aan elkaar
verteld welk landen we kennen.
De Noordpool kunnen de vissen
onderdoor zwemmen. De zuidpool niet
want dat is aarde.
We hebben onderzocht dat je adem warm
en koud kan zijn. Warm bij koude handen
en koud bij heet eten.
Komt de sneeuw eraan? Sneeuwballen
zijn geknutseld. En sneeuwvlokken
geregen. Sneeuwpoppen gevouwen en
een leuk liedje over de sneeuwman in het
Engels geleerd. En we hebben ons
verkleed als sneeuwpop tijdens een liedje.
Een heerlijk, fris weekend,
Monique en Renée

Olifantjes
We hebben deze week verschillende
filmpjes en beelden gezien die te maken
hebben met de noord of zuidpool.
We leren nieuwe woorden zoals inuït,
husky, poollicht, welp, iglo, ijsvissen,
ijsberg en ijsschots.
We hebben het verschil geleerd tussen de
noord en de zuidpool en we hebben
geleerd wat de woorden Eskimo en inuït

betekenen. Kunnen de kinderen het thuis
nog uitleggen?
We spelen spelletjes waarmee we
verschillende dingen oefenen, zoals
verder tellen met 2 dobbelstenen, wie
heeft het meeste, wie heeft er meer,
ijsschotsen in de goede volgorde leggen
van klein naar groot.
We krijgen ook steeds nieuwe vragen over
de noord en zuidpool, daar gaan we de
komende periode antwoorden voor
zoeken.
Fijn weekend!
Daniëlle

Chimps, Dolfijnen, Panda’s en
Vlinders
Wat hebben we een leuk thema deze
periode. De kinderen zijn heel enthousiast
en ontdekken allerlei interessante feiten
over dieren. Als uw kind een leuk
dierenboek heeft mag dat uiteraard altijd
mee naar school genomen worden. Ook
als u leuke tijdschriften heeft waar we
dieren plaatjes uit kunnen knippen.
De rapportperiode komt er weer aan. Daar
zijn de leerkrachten achter de schermen al
mee bezig. Mocht u het rapport nog niet
mee naar school hebben gegeven, wilt u
dat dan alsnog doen?
We hebben een nieuwe leerkracht
ondersteuner die regelmatig op maandag
of dinsdag met kinderen van groep 3/4
werkt. Juf Laura heeft al kennis gemaakt
met onze groepen.
Fijn weekend,
Sabine, Marcia, Melanie en Mary

Giraffen, Pinguïns, Zebra’s en
de Zeehonden
Na twee weken zijn we al weer aardig
gewend aan school en het vroege
opstaan. Er wordt goed gewerkt aan de
verschillende vakken.
Wel merken we dat er veel kinderen nog
moeite hebben met klokkijken en de tafels.
We oefenen zoveel mogelijk op school,
doet u dit thuis ook?

Zwemmen:
Deze week hebben de Zeehonden en
Pinguïns survival gezwommen. Heel
nuttig, maar vooral heel leuk! De Giraffen
en de Zebra’s zijn op donderdag 24
januari aan de beurt.
De kinderen hebben het volgende nodig:
• Badkleding
• Lange spijkerbroek
• T-shirt met lange mouwen
• Regenjack (geen poncho, i.v.m.
veiligheid)
• Schoenen(geen waterschoenen) (sokken
niet verplicht)
• Extra plastic tas voor de natte kleding

Gelukkig blijft er naast al dat toetsen nog
genoeg tijd over voor andere (en
misschien stiekem wel veel leukere)
dingen. Zo hebben we onze tweede
theaterles gehad, gegymd, geluisterd en
gekeken naar presentaties van
boekendozen, (groeps) spelletjes
gespeeld en weer nieuwe dingen geleerd
over het thema Zuid-Amerika.

Topografie:
Maandag 28 januari: Mee Zeeland
Maandag 4 februari: Toets Zeeland

Over Amerika gesproken: aanstaande
woensdag krijgen de leerlingen de kaart
van Midden-Amerika mee. Vanaf nu geven
wij de kaarten mee in kleur. We hebben
begrepen dat een gekleurde leerkaart voor
kinderen overzichtelijker is, waardoor ze
makkelijker kunnen leren. En wie zouden
wij dan zijn om onze kids dat te
‘ontnemen’?

Theater:
Dinsdag 22 januari zullen wij een
voorstelling bijwonen in theater Maas. We
zullen met de bus worden opgehaald en
teruggebracht. Om op tijd in het theater te
kunnen zijn zullen de kinderen een
continurooster hebben. Daarom hebben
de kinderen deze dag een lunchpakket
nodig. We zijn op de normale tijd uit.

Alvast voor in de agenda: op 14 februari
hebben wij hele liefdevolle (want
Valentijnsdag) rapportagegesprekken met
onze zevendejaars en hun ouders. Op 20
februari zijn de achtstejaars en hun ouders
aan de beurt voor de definitieve
adviesgesprekken. In de weekbrief van
komende week laten we u weten wanneer
de lijsten bij de lokalen hangen.

Voor nu een fijn weekend en beterschap
voor juf Jamilla!
Ingeborg, Robin, Ashley, Rob en Jamilla

Bijzonderheden komende periode:
5-2: Studiedag, de leerlingen zijn vrij
14-2: Rapportagegesprekken
zevendejaars
20-2: Definitieve adviesgesprekken
achtstejaars
21-2: Vanaf 12.00 uur zijn de leerlingen
vrij
22-2: Vakantie!

Cheeta’s, Panters, Poema’s en
Tijgers
Poe poe, nou nou… Dat was een pittig
weekje! Keihard gewerkt hebben we aan
de toetsen voor begrijpend lezen en
rekenen. Drie onderdelen per toets, dus
dat was best even een klusje. Het valt ons
op dat we hebben gezien dat de leerlingen
echt heel erg hun best hebben gedaan.
Geconcentreerd, rustig en met veel inzet
is er gewerkt aan alle opgaven. Knap
gedaan hoor, Cheeta’s, Panters, Tijgers
en Poema’s!
Volgende week nog twee onderdelen
spelling en twee onderdelen
werkwoordspelling en dan zijn we er
voorlopig weer even klaar mee.

Huiswerk:
Cheeta’s, Panters, Tijgers & Poema’s:
Dinsdag 22-1: Blits les 12
Woensdag 30-1:Topo toets MiddenAmerika
Fijn weekend!
Sandra, Floris, Luuk & Chantal

