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Groep 8 naar de
Meergronden.
A.s. donderdag gaan alle groep 8
leerlingen een middag proeven aan
het middelbaar onderwijs bij De
Meergronden. Zij gaan er in principe
zelf naartoe en mogen om 15:00 uur
ook zelf naar huis. Maandag volgt
meer informatie voor de ouders van
de betreffende leerlingen.

Dag van de leerkracht 5 oktober.
Maandag is het de dag van de leerkracht.
Veel scholen hebben die dag een studiedag,
maar zoals u weet hebben wij op andere
momenten studiedagen en zijn wij die dag
gewoon aan het werk met de kinderen.
Natuurlijk vinden wij het wel leuk om speciaal
op die dag in het zonnetje gezet te worden 

Weekend van de
wetenschap.
Morgen en overmorgen is “Het
Weekend van de Wetenschap”.
Verschillende bedrijven en musea
openen gratis hun deuren en beleef
je live wetenschap & technologie.
Kom backstage bij bedrijven,
instituten, universiteiten, instellingen
en musea op meer dan 200 locaties
in heel Nederland.

Oproep die wij graag ondersteunen.
Twee leerlingen van onze school, Sem en Tijn
kwamen met het verzoek om een poster en een
verzameldoos te mogen plaatsen in de school
voor Stichting Opkikker.
Wij vinden dit zo’n mooi initiatief van deze
jongens dat we hier graag onze medewerking
aan verlenen. In onderstaand bericht leggen zij
uit wat het doel is van de inzameling.
Steun Stichting-Opkikker met uw oude mobile
telefoontjes.
Wij zamelen oude mobile telefoons in voor
Stichting-Opkikker. De Opkikker is een stichting
die ernstig zieke kinderen en hun familie en
onvergetelijke dag wilt bezorgen, zodat ze zich
ook even echt kind kunnen voelen i.p.v. patiëntje.
U kunt deze stichting ook steunen door uw oude
mobieltje in te leveren bij de ingangen van de
Flierefluiter en de Uithof in de kartonnen doos
met de kikker erop.

Alle informatie is terug te vinden op
http://www.hetweekendvandewete
nschap.nl/

Aanrader: Superzintuigen .
Op 10 oktober 2012 is er in Naturalis
een nieuwe interactieve
tentoonstelling over de zintuigen van
mens en dier geopend. Kijk verder
dan je neus lang is en ontdek hoe
sommige dieren vertrouwen op
zintuigen die veel sterker ontwikkeld
zijn dan de onze… Of zelfs over een
zintuig beschikken dat wij niet
hebben! Tot en met juli 2016 in
Naturalis.

Sem& Tijn van Geene

Gevonden voorwerpen.
De bak op de Bosgouw stroomt weer over met
gevonden voorwerpen. Kom snel kijken, want de
dag voor de herfstvakantie maken wij ‘m leeg.
De overgebleven kleding gaat dan naar een goed
doel.
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5 oktober
Dag van de
leerkracht.

15 okt.
Kijkmiddag
afsluiting
Kinderboekenweek
” Raar maar
waar”
op beide locaties
vanaf 14.15 tot
15.00 uur.
19 t/m 23 okt.
Herfstvakantie

