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SAMEN - VERANTWOORDELIJKHEID - VERTROUWEN - VEILIGHEID
Keuzevakken
Afgelopen weken is er op vrijdagmiddag in de groepen 5 tot en met 8 gewerkt aan het keuzevak. Kinderen
hebben voorafgaand aan de eerste ronde zelf een vak uit gekozen waar ze 5 weken mee aan de slag wilden
gaan. Er kon gekozen worden uit:
• Museumschatten: geschiedenis maar dan anders;
• Schaken;
• Optische illusies;
• Programmeren;
• Meubels maken en een huis inrichten;
• Handletteren.
Mooi, om te zien hoe de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 groepsdoorbroken aan het werk zijn aan
een vak waar ze zichzelf in willen ontwikkelen. Vandaag is de eerste ronde afgerond met mooie, creatieve
en interessante stukken als eindresultaat!
Uitspraken van de kinderen over het keuzevak kunnen jullie hier lezen en onderaan deze nieuwsbrief
vinden jullie ook enkele foto’s.

Thijs: Gamemaker is leuk, omdat je je eigen game leert maken.
Sebastiaan: Geschiedenis vind ik leuk, omdat het over vroeger gaat.
Malak: Het is leuk en gezellig bij het keuzevak. En je leert er zelf meubels maken.
Daner: Het is leuk om te schaken, want je wordt er slimmer van.
Feyza: Je leert over optische illusies en het is heel leuk om 3D te tekenen.
Anouk: Je leert heel mooi schrijven bij handletteren en we hebben kaartjes
gemaakt voor bekende en onbekende mensen.

Mede namens alle teamleden vriendelijke groeten,
Carina
Week van 30 november – 4 december
Maandag
30 nov.

Dinsdag
Woensdag
Donderdag

1 dec.
2 dec.
3 dec.

Vrijdag

4 dec.

Sinterklaasviering

Week van 7 – 11 december
Maandag
7 dec.
Kinderraad
Prognosegespreken
groep 7 deze week
Dinsdag
8 dec.
MR-vergadering
Woensdag
9 dec.
Donderdag
10 dec.
Mad Science
presentaties
Vrijdag
11 dec.

Naschoolse wetenschap & techniekcursus
Bij voldoende aanmeldingen organiseert de programmacommissie
Noorderlicht samen met Mad Science een naschoolse wetenschap- en
techniekcursus voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8.
De cursus vindt plaats in het technieklokaal en wordt m.i.v. 7 januari 2021
gehouden op 6 achtereenvolgende donderdagen van 14.15-15.15 uur.
Voorafgaand hieraan zal de professor van Mad Science een show verzorgen, zodat de
kinderen vast kennis kunnen maken met het onderwerp. In de show – op
donderdagochtend 10 december a.s.- wordt o.a. antwoord gegeven op de vraag
“Kun je douchen zonder water?”
In de naschoolse cursus komen diverse onderwerpen aanbod, zoals luchtvaart en aerodynamica,
recherchewerk, huis, tuin en keukenwetenschap, statische elektriciteit, bouwstructuren en beveiliging. De
in de cursus gemaakte werkstukken gaan natuurlijk mee naar huis, evenals enkele
hulpmiddelen om thuis mee verder te werken en te experimenteren.
Er is plaats voor 15 deelnemers, aanmelding en betaling worden verzorgd door Mad
Science. De desbetreffende formulieren krijgen de kinderen 10 december a.s. mee naar
huis.
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