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START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR
Wij hopen dat iedereen genoten heeft van de vakantie en weer zin heeft om te starten aan het
nieuwe schooljaar. Maandag 19 augustus gaan de poorten open om 8.20 uur en we nodigen de
kinderen met hun ouders uit om naar de nieuwe klas te komen. Om 8.45 uur nemen de ouders
afscheid en kunnen de leerkrachten beginnen met hun programma.

WETENSCHAPSSHOW MAD SCIENCE
Op donderdag 22 augustus bezoekt de professor van Mad Science onze school en
ontvangt hij de kinderen per bouw in de gymzaal. Die dag zijn er geen gymlessen in de
gymzaal. Na afloop krijgen de kinderen een folder mee met informatie over de
naschoolse activiteiten van Mad Science. De kinderen kunnen zich hiervoor opgeven
tegen betaling. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u meer informatie hierover.

HEILINDEWEETJES
•

•

•
•

•

Dit jaar starten nagenoeg alle groepen met de leerkrachten waarmee ze kennis
gemaakt hebben voor de vakantie. Door ziekte zijn er in de groepen 4C en 5A
tijdelijke vervangers werkzaam. We zijn heel blij vervangers gevonden te hebben
voor beide groepen.
In de laatste nieuwsbrief bent u geïnformeerd over het ziekmelden van uw kind. Als
uw kind ziek is, graag bellen tussen 8 uur en half 9 naar het gebouw waar uw kind
les krijgt:
- Onderbouw (groep 1 t/m 3)
:
0165-382037
- Middenbouw (groep 4 en 5)
:
0165-350153
- Bovenbouw (groep 6 t/m 8)
:
0165-350151
U kunt voor informatie over onze school terecht op de website: www.bsheilinde.nl
Daar vindt u de schoolgids voor het komende schooljaar.
Vanaf dinsdag 20 augustus worden de gymlessen voor groep 3 t/m 8 door juffrouw
Dominique gegeven. Zij is gymdocent bij het Beweegburo en geeft dit schooljaar
iedere maandag en dinsdag gymles. Op woensdag geeft juffrouw Femke de
gymlessen aan de kinderen van groep 1-2.
Op maandag 19 augustus vindt de hoofdluiscontrole plaats. Om dit snel te laten
verlopen, willen we u vragen de kapsels eenvoudig te houden.

VEILIGHEID EN VERKEER
We willen u vragen om zoveel als mogelijk is met de fiets of te voet naar school te komen.

EXTRA INFORMATIE OVER NASCHOOLSE ACTIVITEIT MAD SCIENCE
Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op
Heilinde, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.
We starten met een spectaculaire scienceshow op 22-8-2019.
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 2019-2020 staat in het teken van de Ruimte en Chemie.
Wat is er nodig om een echte wereldreiziger te worden:
• We gaan het zien met zelfs een echte raketlancering.
• Gebruik teamwork om een ruimte missie uit te voeren en ontdek dat alledaagse
materialen zijn ontwikkeld voor de ruimte.
• Werk met pipetten, erlenmeyers en nog meer, ontdek van alles over
laboratoriumtechnieken. Maak kennis met atomen en chemische reacties.
Waarom we onze tanden poetsen? We duiken in de wereld van zuren en basen.
• Zet je veiligheidsbril maar op want we gaan aan de slag met PH-waarden en
indicatoren.
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 2-9-2019
Maandag 9-9-2019
Maandag 16-9-2019
Maandag 23-9-2019
Maandag 30-9-2019
Maandag 7-10-2019
Starttijd: 15:30 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Inschrijftermijn loopt tot en met WOENSDAG 28 AUGUSTUS
Deelname bedraagt € 72,50 per kind, incl. goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje.

