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GESLAAGD!
Afgelopen woensdag hebben Jeroen, Sanne en Jacqueline hun tweejarige opleiding
Vakbekwame Montessori Leerkracht volbracht.
We zijn erg blij met de expertise die zij hebben verworven!
Uiteraard zijn zij door het team in het zonnetje gezet.

Nieuwsbrief vrijdag 9 oktober 2020

Vragen over het overblijven? Bel TSO de eerste stap
024-6411913 of 024-6488388

HALEN EN BRENGEN KLEUTERS
Het is voor ouders en kinderen niet meer te doen om op het natte gras bij de heuvels te
staan. Kinderen en ouders glijden daar uit.
Vanaf maandag gaan alle kleuters binnen komen via het kleuterplein. Ook kunt u uw kind
hier 's middags ophalen.
De groepen van Hilde/Jacqueline, Karin en Janneke/Verolien komen binnen via de poort aan
de kant van de Lingert. Deze poort gaat vanaf maandag ook open.
De kleutergroepen van Dorita/Sylvia, Annemiek, Diny en Kim komen via de poort bij de
Diemewei.
Alle kinderen lopen zelf de school in. Uiteraard begeleiden de juffen kinderen die dit lastig
vinden of nog niet zo goed de weg weten.
Zorgt u ervoor dat uw kind pas vanaf 8.20 uur op het schoolplein wordt afgezet? Voor die
tijd is er nog geen toezicht.

Het is alweer even geleden: Een gekke professor van Mad Science
heeft een spectaculaire science show gegeven op school!
Na deze leuke & leerzame show op 25-9-2020 k unnen de leerlingen van
groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor onze naschoolse wetenschap en techniek cursus.
De cursus is op dinsdag om 15:00, vanaf 27-10-2020. De lessen duren een uur.
Dit jaar gaan we aan de slag met de Wereld van Wetenschap! Tijdens de 6-weekse
cursus staat elke week een ander thema centraal, met onder andere lessen over
superstructuren, recherchewerk, elektriciteit en huis, tuin en keukenwetenschap.
Als voorproefje op onze lessen hebben we in deze tekst een geheime boodschap
verstopt. Kun jij de code hieronder kraken? Veel plezier!
R7,L7 / R3,L9 / R9,L8 / R1,L2 / R6,L7 / R2,L9 / R4,L5 / R5,L9 / R4,L3 / R3,L1
Nu al nieuwsgierig? Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website
inschrijven.mad-science.nl en klik op inschrijven. Inschrijven kan tot 16-10-2020.
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