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het Toetertje 

Agenda    01 februari  Studiedag, de leerlingen zijn vrij 

   

Schoolfruit  

 

 Voor het schoonmaken en verdelen van het fruit (zeker voor de onderbouw) 
zoeken we nog hulpouders voor de woensdag, donderdag en vrijdagmorgen. 
We willen zeker in de onderbouw op de 3 fruitdagen steeds een schaal 
klaarzetten met alle drie de soorten fruit, zodat kinderen altijd iets hebben wat ze 
lusten. 
 
Het fruit aanbod voor volgende 
week. 
 

   

   
 
 
 
Aemstie Alive XIV 
Zaterdagmiddag 26 januari is de Aemstie Alive Kidsparty. Eerst kan je kijken naar 
de musical De Kleine Zeemeermin. Na afloop van de musical kun je met alle 
acteurs op de foto tijdens een uitgebreide Meet&Greet én kun je nog even lekker 
dansen bij het Onderwaterbal met muziek van DJ Bee! 
 
Wij mogen als school een aantal kaarten* voor dit leuke feest weggeven! Wat 
moet je hiervoor doen? 
Maak een leuke poster op A3/A4 papier over het thema De Kleine Zeemeermin. 
Je mag plakken, knippen, kleuren, knutselen… als het maar op je papier past. 
Lever je poster uiterlijk 21 januari in bij de juf. Op woensdag 23 januari hoor je 
van je juf of je een van de winnaars bent! 
* kaartje = entree voor 1 kind+1 begeleider 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

http://www.euschoolfruit.nl/
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  Dierenambulance                    09-01-´19  

                                                                     Gemaakt door Kim, Danysha en Meinte 
 
Vandaag was er een dierenambulance op 
school. De mensen die daar werken 
vertelden wat ze moeten doen. Om daar te 
werken moet je eerst een opleiding volgen, dat heet ´Dieren EHBO.´ 
Er was iemand die een kat vond en ging bij de buren vragen of hij van 
hun was. Niemand wilde de kat. Hij heeft de kat naar het dierenasiel 
gebracht. Meteen daarna werden er 5 kittens geboren. Een week 
daarna vonden ze 4 andere kittens, waarvan de moeder was 
overreden. Na 2 keer snuffelen nam die moeder ze aan, ook al waren 
het niet haar eigen kinderen. Het was een hele lieve kat. 

 
Er zijn heel veel mensen die denken dat ze de 
dierenambulance moeten bellen als ze een aalscholver met 
zijn vleugels wijd zien staan. Maar dat hoeft niet, want zo 
laten ze hun vleugels drogen als ze uit het water komen 

anders kunnen ze niet vliegen. Dus je hoeft je geen zorgen te maken. 
 
Ruim alstublieft je troep op na het vissen. Er zijn mensen die hun 
spullen laten liggen en dan denken zwanen dat dat eten is. 
Bijvoorbeeld als ze hun dobber laten liggen, dan komt dat om de 
snavel en kunnen ze niets meer eten. De dierenambulance helpt de 
zwanen en bevrijdt ze, daarna kunnen ze weer lekker zwemmen in 
het water.  
 
Er was een hond die met zijn baasjes in een vakantiehuisje ging 
slapen en die hond was eigenwijs, want  hij liep de trap op, maar 
durfde niet meer naar beneden dus het baasje belde de 
dierenambulance. Omdat ze hem niet zelf naar beneden durfde te 
tillen, hebben de mensen van de dierenambulance heeft hem naar 
beneden getild. 
 
Als je een koe, paard, varken, geit of schaap hebt, bel dan niet de 
dierenambulance, want die dieren mogen ze niet helpen. Als ze 
bijvoorbeeld een schaap in de verkeerde wei zetten die ziek is, dan 
worden alle schapen ziek en dat wil niemand. 
 
Als je een probleem hebt met een dier bel dan:´06-10 59 32 80.´ 
Bereikbaar vanaf 08:00 tot 23:00 uur. Buiten deze uren alleen voor 
SPOED. Voor meer informatie ga dan naar 
www.dierenhulpstichting.nl Voor hulp en zorg aan alle dieren.  
 

mailto:deschoener@obase.nl
http://www.dierenhulpstichting.nl/
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Mad 
Science 

 Aanstaande woensdag is er voor de kinderen een gastles van Mad Science (onder 
schooltijd) 
Voor de kinderen kan dit een vervolg krijgen na schooltijd. U kunt uw kind, 
daarvoor inschrijven. Op de site kunt u zien welke kosten daar aan verbonden 
zijn. 

                                                     
Naschools experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 
 
Mad Science start op 06-02-2019 een cursus op De Schoener. Alle kinderen die 
een flyer mee naar huis krijgen kunnen zich hiervoor inschrijven.  
 
Tijdens deze cursus gaan kinderen aan de slag met talloze experimenten, 
activiteiten en demonstraties. Kinderen krijgen zo een positieve kijk op 
wetenschap en techniek. 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, duren 60 minuten en starten 
15 minuten nadat de school uit is. Ieder jaar starten wij een nieuwe cursus, met 
nieuwe lessen en leuke gadgets voor thuis! 
 
inschrijven.madscience.org  
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