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Afwezig 

Juf Nadine is 31 oktober naar een cursus. Zij zal deze dag 

vervangen worden door Juf Kirsten de Rijke.  

Juf Saskia heeft op 1 november een cursusdag en wordt 

vervangen door juf Pansy. Zij zal ook de komende weken in 

groep 6/7 invallen op vrijdagmiddag.  

Juf Edith is deze week afwezig, we proberen deze vervanging 

zo goed mogelijk te regelen. Deze week vervangt juf Brechtje 

haar.  

 

Project Doe us groep 7 en 8 

Groep 7b/8 hebben op vrijdag 3 november Doe Us. Dit houdt 

in dat zij bij het Stadhuismuseum en het museum 

Goemanszorg in Dreischor op bezoek gaan.  Deze bezoeken 

nemen de hele dag in beslag, voor vervoer is gezorgd. Echter 

is meester Arjen nog wel op zoek naar voldoende begeleiding 

voor deze dag. Er zijn 4 extra begeleiders nodig, hiervoor 

zoeken wij ouders. Aanmelden voor deze dag kan via meester 

Arjen. 

Groep 6/7a brengen op 31 oktober een bezoek aan de 

Bughse Schoole en Stadhuismuseum. Ook zij moeten een 

lunchpakket meenemen voor deze dag. Voor deze groep zijn 

er inmiddels voldoende begeleiders. 

! 

Schoolfoto’s 

De schoolfoto’s zijn klaar. U heeft een mail gekregen over de 

momenten dat de schoolfoto’s kunnen worden afgenomen. 

Dit is donderdag 26 oktober om 15.00-15.30 uur in de hal en vrijdag morgen 27 oktober 

van 08.30-09.00 uur in de personeelskamer.  

 

 

Op de agenda:  

 

 

30 oktober- 3 november  

Project doe-us groep 7 en 8 

 

8 november  

Nationaal schoolontbijt 

 

9 november  

Mad Science bijeenkomst 1 

16  november  

Mad Science bijeenkomst 2 

23  november  

Mad Science bijeenkomst 3 

30 november  

Mad Science bijeenkomst 4 

 

5 december  

Sinterklaasfeest op school 

Continurooster!  08.30-14.00 uur 
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Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 

Inschrijven kan nog tot 26 oktober !! 

Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op 'T 

Kofschip - Zierikzee, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. 

 

We zijn gestart met een spectaculaire science show op school. 

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.   

 

Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van de bewegende wetenschap? 

Ga mee op onderzoek naar verschillende energiebronnen op energie-eiland en leer 

meer over de voor- en nadelen van deze bronnen. Leer de verschillende robots kennen 

en meng gekke drankjes om te kijken wat er gebeurt. Heb jij er al zin in? 

 

 

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.  

 

Bijlagen; 

Mosselloop: De scholierenloop is er voor alle kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Op 

zaterdag 11 november om 11:30 uur in het bos bij de A. van der Weijdeweg in Burgh 

(vanaf de parkeerplaats ca. 800 meter). De scholieren lopen 2 rondes van 500 meter, in 

totaal een afstand van 1 km.  
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