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In dit nummer o.a.:

Het was een spetterende, knallende en bruisende Madscience
ochtend! Onder deskundige begeleiding van professor
Breinbeker en professor Letterstein hebben kinderen
geëxperimenteerd met stofjes, PH waarden gemeten en
chemische reacties uitgevoerd. De lancering van de raket
verliep niet helemaal vlekkeloos, maar uiteindelijk ging hij dan
toch de lucht in!
Ontdekkend leren op niveau!

Madscience
Da(m)-Vinci gr 4-5
Rapportgesprekken

Ouders en leerlingen van groep 7/8 hebben een uitnodiging
ontvangen voor de informatieavond over voortgezet onderwijs.
Deze avond vindt plaats op woensdag 31 oktober.
In november vinden de rapportgesprekken weer plaats.
Hiervoor krijgt u binnenkort een uitnodiging.
Op woensdag 21 november gaat het, geheel vernieuwde
rapport mee naar huis.

DATA
31 okt:

info-avond gr 8

2 nov:

inloopuurtje BZJ

13 nov:

MR vergadering

19/20 nov: rapportgesprekken
21 nov:

1e rapport mee

m

nieuws

Groep 4 en 5 hebben voor het eerst gewerkt aan Da(m) Vinci.
Hier zijn een aantal reacties over deze nieuwe manier van werken.
Kunnen jullie vijf bijvoeglijke naamwoorden noemen die bij
Da(m) Vinci passen?
Marieke en Karlijn: nieuw – leuk – gek – geweldig – belangrijk
Kun je vertellen hoe Da(m) Vinci werkt?
Firre: Het is een thema met lessen en opdrachten die daarbij
horen.
Zitten er dingen bij die je het liefst doet?
Daan en Timo: Ja, we willen het liefst knutselen en lessen krijgen.
Kunnen jullie iets vertellen over jullie themawerkstuk?
Pascale en Anouk: ons werkstuk gaat over een kip en over een ei.
De vraag die erbij hoort is: Wie was er eerder? De kip of het ei?
Hoe kwam je erbij om een versje te schrijven als themawerkstuk?
Arjan: Door goed naar de mindmap te kijken.
Willen jullie nog iets vertellen over Da(m) Vinci?
Cloë en Bjorn: Het is heel leuk en je leert er heel veel van.

EEN MOOI VOORBEELD
VAN EEN GEZONDE
TRAKTATIE!

Nieuwsbrief digitaal
Deze nieuwsbrief wordt u digitaal opgestuurd. Als u (nog) geen mailadres doorgegeven heeft, vindt u de papieren versie bij de
hoofdingang van de school.
N.b.: U kunt de nieuwsbrief ook lezen op de website van school.

