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Agenda 
Vandaag is Sinterklaas op school! 

Vr 4-12: eerste rapport (gr. 3 t/m 8) 

Week van 7 t/m 11 december zijn de 

oudergesprekken via Teams 

Wo 9-12: 8.30 uur GGD spreekuur voor ouders 

door Bernadette Rijpert  

Vr 18-12: kerstviering voor alle groepen 

Ma 4-1: alle kinderen vrij i.v.m. studiedag 

Ma 11-1: 8.30 uur GGD spreekuur voor ouders 

door Bernadette Rijpert 

Ma 11-1: 20.00 uur koffie uurtje groep 6 

Di 12-1: 20.00 uur koffie uurtje groep 7  

Ma 18-1: 20.00 uur koffie uurtje groep 5 

 

Sinterklaas op bezoek ! 

 
Prachtig gemaakte surprises voor de kinderen 

van de groepen 5 t/m 8. 

 
De hele aula staat vol met verrassingen. 

 
Sint is vanmorgen door een haag van kinderen 

hartelijk verwelkomd op de Blokkendoos. 

 

 

 

 
Daarna was het feest, ook in de kleuterklas 
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Oudergesprekken in december 
Alle oudergesprekken zullen volgende week  

plaatsvinden via Teams (beeldbellen).  

Voor vragen of opmerkingen over het te 

plannen gesprek kunt u het beste via de Parro 

app direct contact opnemen met de leerkracht 

van uw kind. 
 

Experimenteren met de gekke 
professoren van Mad Science! 
(herhaling) 
In januari start Mad Science een wetenschap & 

techniek cursus voor bs de Blokkendoos, waar 

al 16 kinderen zich voor hebben ingeschreven. 

De lessen vinden plaats in De Wetering, 

Weteringplein 1. De professor is daar vanaf 

15:00 uur om de kinderen op te vangen.   
 

De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag 

met talloze experimenten, activiteiten en 

demonstraties. Klik op onderstaande link om 

een indruk te krijgen. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=TzFJAubd
-HM&feature=youtu.be 
 

Kinderen krijgen een positieve kijk op 

wetenschap & techniek en beseffen beter hoe 

het de wereld om hen heen beïnvloedt. Na 

iedere les krijgen de kinderen materialen en 

informatie mee naar huis om thuis verder te 

leren en experimenteren.  

Data van de cursus: 

Donderdag 7-1-2021 

Donderdag 14-1-2021 

Donderdag 21-1-2021 

Donderdag 28-1-2021 

 

Starttijd: 15:00 (lessen duren 60 minuten) 

Inschrijven kan nog via inschrijven.mad-

science.nl tot en met: 10-12-2020 

Deelname bedraagt € 52,50 per kind, incl. 

goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team van de Blokkendoos,  

Nick de Lange, directeur. 

https://www.youtube.com/watch?v=TzFJAubd-HM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TzFJAubd-HM&feature=youtu.be
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmad-science-aanmeldingen.firebaseapp.com%2Fbrabant&data=04%7C01%7Cnickdelange%40leerrijk.nl%7Cb107682cde2340103e8208d88fa4bf02%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C0%7C637417285029934989%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HR2tBBKi0EfcoiScrctIcY%2BvA4vSIucIXgcFJ2TqTdc%3D&reserved=0
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