13 t/m 30 maart
29 maart
30 maart
31 maart
3 april
4 april
4 en 6 april

Project!
Bezoek vanuit het ziekenhuis
Presentatie project: 14.30-16.30 uur
Mad Science show
Groep 7 bezoek Avri
Groep 8 bezoek Avri
Facultatieve 10 minutengesprekken

Presentatie project ‘Menselijk
lichaam’
Wij werken inmiddels twee weken aan ons
schoolbrede project: ‘Het menselijk lichaam’.
In alle groepen wordt op niveau gewerkt aan
allerlei aspecten die hier bij horen. Zo zijn
bijvoorbeeld de leerlingen in groep 1 en 2
o.a. druk met meten en wegen en verschillen
in uiterlijk, terwijl in groep 3 het
spijsverteringskanaal al heeft verkend.
Wij nodigen u van harte uit om te komen
kijken naar de presentatie van alles wat de
leerlingen geleerd, gemaakt en gedaan
hebben. Dit staat gepland op 30 maart van
14.30 tot 16.30 uur. U komt toch ook?

Met behulp van het ouderportaal kunt u
thuis online de vorderingen en andere
leerlinggegevens inzien die wij digitaal
beschikbaar hebben.
Vanaf nu zullen ook gespreksverslagen van
bijvoorbeeld 10 minutengesprekken worden
weergegeven.

Gastles Bureau Halt (groep 7 en 8)
Stephy van bureau Halt kwam. Zij gaf ons een
les over wat bureau Halt doet. En hoe je bij
bureau Halt komt. Je komt er namelijk
wanneer je iets stuk hebt gemaakt of iets
hebt gestolen (een misdaad hebt gepleegd).
Ze gaf ons heel veel voorbeelden. En ze had
een filmpje en een poster over groepsdruk.
En aan het eind hebben we een conclusie
getrokken.
Door Jesse H en Lars

Experimenteren met de gekke
professoren van Mad Science!
Ouderportaal Parnassys
Zoals aangekondigd zijn we bezig om de
informatie in het ouderportaal van Parnassys
steeds verder uit te breiden. Voor de
duidelijkheid; het gaat hierbij om informatie
uit het leerling dossier van uw kind(eren)!
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Op vrijdag 31 maart komt Mad
Science met een spannende
wetenschap & techniek show naar
basisschool De Moespot te Tiel!
Aan de hand daarvan kunnen de kinderen
zich inschrijven voor de naschoolse
wetenschap & techniek cursus.
www.moespot-tiel.nl

Les QR-code
De kinderen gaan 6 bijeenkomsten aan de
slag met talloze experimenten, activiteiten en
demonstraties. De lessen liggen dicht bij de
belevingswereld van de kinderen en
stimuleren een onderzoekende leerhouding.
Leer komend jaar alles over robots, ga aan de
slag met super krachtbronnen, en verbaas je
in de les 'Mengsel Mix'! Fantastische lessen!
Kinderen krijgen op deze manier een
positieve kijk op wetenschap & techniek en
beseffen beter hoe het de wereld om hen
heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en
conclusies trekken zijn immers belangrijke
vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les
krijgen de kinderen een pakketje en
informatie mee naar huis om thuis verder te
leren en te experimenteren.
De activiteiten vinden bij voldoende
aanmeldingen plaats in een lokaal op de
school.
Data van de cursus:
Dinsdag 18-04-2017
Dinsdag 09-05-2017
Dinsdag 16-05-2017
Dinsdag 30-05-2017
Dinsdag 06-06-2017
Dinsdag 13-06-2017
Tijdstip: 14:45 tot 15:45 uur.
Inschrijven kan tot 12 april via
http://nederland.madscience.org
Cursusgroep vol = vol, wees er dus snel bij!

Verslag door Esmee en Kirsten
(even scannen met een QR-code scanner)

Paasviering
Op 13 april is de paasviering. We willen per
bouw met de leerlingen knutselen in de klas
van 13.00 uur tot 14.00 uur. Tegelijkertijd is
er een paasmarkt op het plein waar de
leerlingen zelf hun spullen (speelgoed)
mogen verkopen.
De bovenbouwleerlingen doen dit
zelfstandig, terwijl de onderbouwleerlingen
begeleid (kunnen) worden door hun
ouder, opa, oma, grote zus of broer.

Materialenkar
Een van de klussen die op de lijst stonden
voor NLDoet, was het maken van een
materialenkar voor het buitenspelmateriaal.
Dit is opgepakt door de opa van Esmee
(groep 2), die afgelopen week een prachtige
kar kwam afleveren! Heel erg bedankt, opa
Van Maanen!

Deelname kost voor 6 lessen € 67,50 per
kind.

We verwachten binnenkort de bestelling van
de DoeKoe-actie van de Coöp binnen te
krijgen, zodat deze kar goed gevuld zal zijn!
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