
 
 
  
 
 
 

OBS de Schoener, Daltonschool i.o.                                   26 oktober 2018 

het Toetertje 

 

Agenda    7 november 

 7 november  

 Schoolontbijt 1 t/m 6 op school 

 Ontbijt op het gemeentehuis groep 7-8 

   

Schoolfruit 
 

 Ook dit jaar zijn we weer ingeloot om mee te doen met het 
school fruit en groente programma. 
Woensdag 14 november gaat het van start. Dit betekent dat 
de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag in de kleine 
pauze weer een fruit of groente snack krijgen. De kinderen 
hoeven alleen hun eigen drinken mee te nemen. 

   

Sint  Onze voorbereidingen op dit feest zijn al begonnen. Even een aantal punten voor 
u op een rijtje: 

 Sint in Nederland op 17 november. 

 Lootjes trekken met groep 5-6 en 7-8 in de week na 17 november. 

 27 november gaat groep 1 t/m 4 naar het huis van Sinterklaas in Zierikzee. 

 Groep 1 t/m 4 heeft op 5 december het gezamenlijke feestje met 
Sinterklaas 

 Verdere informatie over alle activiteiten volgt. 

   

Mad 
Science 

 Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen waar 
de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. 
We starten met een spectaculaire science show. 
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, 
activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van 
de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.   
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 materialen en 
informatie mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren.  
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school. 
Data van de cursus: 

 Dag 1: 06-02-2019  woensdag van 12.30 tot 13.30 

 Dag 2: 13-02-2019 

 Dag 3: 20-02-2019 

 Dag 4: 27-02-2019 

Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl 
 
Bedrag voor deelname per kind is incl goodies, leskaarten en Mad Science-
polsbandje. 
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