
 

 

 
Hallo ouders, 
 
In deze Minddruppel staan

 

Hulp van ouders: 

Dinsdag 19 januari j.l. was er voor de ouders ruimte om binnen te lopen voor 
informatie over het Techniektoernooi. Helaas heb ik geen ouders mogen 
ontmoeten, waarschijnlijk omdat we allemaal werkende ouders zijn en na 
schooltijd is niet iedereen op het schoolplein aanwezig. 
Maar de kinderen van de Mindklassen hebben 
deze Minddruppel de volgende vragen:

☺ Wie heeft tijd om een keer mee te werken tijdens de
☺ Wie wil tijdens het Techniektoernooi 
☺ Wie wil de kinderen naar het Techniektoernooi vervoeren? Heen/terug, 

heen+terug? Er zijn 4 à 5 auto’s nodig om de kinderen te vervoeren.
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Gr 2 Thema tijd opdracht Bloemen; stap Verkennen 

 

 
 
Graag hoor ik van jullie! Opgeven kan via de mail. Voor vragen en suggesties sta 
ik altijd open. Mijn e-mailadres is a.simmer@zichtpo.nl 
 

Belangrijke data: 

� Voor de volgende data ben ik dus op zoek naar ouders die op dinsdag willen 
helpen tijdens de Mindklas: 

o 2 februari; 
o 16 februari; 
o 23 februari;   
o 1 maart; 
o en/of 8 maart. 

� Vrijdag 11 maart 2016 regiofinale Zuid Techniektoernooi 2016, Summa 
College te Eindhoven. Deze wedstrijd vindt plaats onder schooltijd. We 
vertrekken ’s ochtends rond 8.15 uur en zullen rond 14.00 uur weer op school 
zijn. 

 

  
Thema Tijd Uitdaging Verlichte Muizenval; stap Verkennen, elektriciteit 

 



  

   
Thema Tijd Uitdaging Verlichte Muizenval; stap Verkennen, elektriciteit 

 
 
Vriendelijke groet, 
 
Annette  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


