Nieuwsbrief september 2020

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Welkom nieuwe leerling
In september begint Ize Kegel op De Singel. We wensen hem veel (leer)plezier op onze
school!
Luizencontrole
Op woensdag 2 september is de luizencontrole voor groep 5 t/m 8. Graag deze dag geen gel
in het haar. We zijn nog op zoek naar ouders die na een vakantie willen helpen bij de
luizencontrole. U kunt zich aanmelden bij juf Janiek (j.verschure@dewaarden.nl) of bij Thea
Versteeg.
Startgesprekken
Op 3 september staan de startgesprekken gepland. U krijgt dan de mogelijkheid om te
vertellen over uw kind. De vooraf ingevulde gespreksvragenlijst is de leidraad tijdens het
gesprek. Sterke punten van de leerling, maar ook lopende afspraken worden op die manier
benoemd en dat schept duidelijkheid wat betreft de verwachting van ouders naar school en
van school naar de ouders. Het gesprek zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen.
Wij vinden het fijn om u tijdens de startgesprekken op school te ontvangen, uiteraard met in
acht neming van de 1,5 meter. Graag wel bij binnenkomst uw naam en telefoonnummer
invullen op een briefje en dat in de bus stoppen. Door het briefje in te vullen verklaart u dat u
geen Coronaverschijnselen heeft en alle vragen op de gezondheidsverklaring met 'nee' kan
beantwoorden. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat het gesprek op school plaatsvindt, wilt
u dan contact met de leerkracht(en) opnemen? Dan wordt er gekeken naar een passend
alternatief, bijvoorbeeld telefonisch.
Vanaf maandag 31 augustus 15.00 uur gaat de planner in Parro open en kunt u zich
inschrijven. Houdt u rekening met een tussentijd van 10 minuten wanneer u meerdere
gesprekken op de avond heeft?
Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op De
Singel, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.
We starten met een spectaculaire science show op 2 september.
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.
Schooljaar 2020-2021 staat in het teken van de Ruimte en Chemie.
Plakkerige polymeren. Leer alles over rekbare en kleverige stoffen. Ga op zoek naar de
geheime slijmformule, onthul het perfecte slijmrecept. Ontdek de geheimen van de chemie.
Leer over chemische reacties en hoe je deze reacties kan versnellen! We laten oud geld
blinken en blazen ballonnen op zonder lucht!

De zon, planeten, sterren en de maan; allemaal onderdelen van ons enorme zonnestelsel.
Je ontdekt de vier jaargetijden, maakt een zeepsop zonnestelsel en zet het leven van een
ster op een rijtje. Lichtgevende en gloeiende voorwerpen, vloeistoffen, regenbogen, glow-inthe-dark verf, UV-licht, het komt allemaal aan bod!
Leer over de atmosfeer, je onderzoekt of lucht gewicht heeft, hoe sterk de druk is die lucht
op ons uitoefent en hoe lucht je in leven kan houden, zelfs onder water! Zou je op Mars
kunnen overleven?
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:
Maandag 14-9-2020
Maandag 21-9-2020
Maandag 28-9-2020
Maandag 5-10-2020
Maandag 12-10-2020
Starttijd: 15:15 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Deelname bedraagt € 62,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje.
Verjaardagen
3 september
8 september
9 september
11 september
14 september
16 september
21 september
23 september
24 september
25 september
26 september
30 september

Dorus de Bruin (groep 4)
Juléan Oudesluijs (groep 6)
Rik van der Boon (groep 8)
Ryan Ouwerkerk (groep 4)
Alexander Dullens (groep 7)
Sebastiaan Dullens (groep 7)
Josefien van Ham (groep 6)
Gijs Marijnissen (groep 7)
Ryano Tieleman (groep 8)
Thijn Izelaar (groep 3)
Jesse Tanis (groep 6)
Eva Bijl (groep 5)
Babette van Ham (groep 4)
Carolijne Loeff (groep 5)
Feruz Bahlibi Yowhanns (groep 4)

Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag!

