Hallo allemaal,
In deze Minddruppel staan onder andere vragen over de uitdagingen van het
Techniektoernooi en het vervoer naar de wedstrijd.
Archief Minddruppel
Bijna alle ouders hebben zich aangemeld voor de Minddruppel. In januari zijn 2
digitale versies van de Minddruppel verstuurd. Heb je er één niet gelezen dan
kun je deze terugvinden op de site van de school in het archief.
Links Links voor ouders
Mind
Archief

Hulp Techniektoernooi 2016
Het techniektoernooi komt in zicht en we kunnen nog hulp gebruiken. Wie heeft
op dinsdagochtend tijd? Het is ook mogelijk om thuis of op dinsdag na 16.30 uur
nog een uurtje te komen helpen? Zoon of dochter mag meekomen.
De hulp zal bestaan uit knutselen, timmeren, plakken en creëren!
Uitdaging kettingreactie en elektriciteit groep 7 en 8
Groep 7 en 8 heeft hulp nodig bij het bevestigen van de stroomkringen bij de
kettingreactie. Ze hebben veel oplossingen bedacht om 6 lampjes te laten
branden, maar voor de realisatie hebben we enkele handige ouders nodig.

Graag hoor ik van jullie!
Marcel onze conciërge zal zorgen voor het grondwerk ☺.
Materiaal Techniektoernooi
De kinderen van de groepen 5 en 6 moeten na de vakantie enkele flessen of
jerrycans (liefst van 2 liter of meer) meenemen. Wie heeft er nog een stuk
tuinslang over? Of slangen met verschillende diameters?
De kinderen van groepen 3 en 4 zijn op zoek naar een stofzuigerslang die in
stukken mag worden geknipt.
Schema hulpouders
Hieronder lezen jullie wie wanneer helpt. Uiteraard is het zeer prettig voor de
kinderen als er nog wat hulp bij komt.
Thuis kan ook geëxperimenteerd worden en kunnen oplossingen verbeterd
worden.

Wie wil het team van groep 3 en 4 coachen tijdens de wedstrijddag?

Vervoer Techniektoernooi
Techniektoernooi regio Zuid vindt plaats op vrijdag 11 maart. We zullen rond
8.00 uur vertrekken en rond 14.00 uur terug zijn. Exacte wedstrijdtijden worden
pas een week van te voren bekend gemaakt.
We gaan met 18 leerlingen en 2 ouders kunnen rijden deze dag. Uiteraard kan ik
ook 4 kinderen vervoeren, maar liever blijf ik back-up.
Wie kan ook nog rijden? Ik ga ervan uit dat elke automobilist 4 kinderen kan
vervoeren.
Alle kinderen moeten in de gordel kunnen. Kinderen die kleiner zijn dan 1,35m
moeten in een goedgekeurd passend kinderstoel of op een zitverhoger zitten in
de auto. Deze regel geldt voor eigen kinderen.
Wanneer vriendjes of vriendinnetjes van <1,35 m. vervoerd worden, mogen zij
zonder verhoogde zitplaats in de auto op de achterbank vervoerd worden.

Voor vragen en suggesties kunnen jullie mij altijd mailen, e-mailadres:
a.simmer@zichtpo.nl
Ik wens jullie een gezellige vakantie toe!
Vriendelijke groet,
Annette

