
Oost-Souburg, oktober 2022

Inschrijfformulier Techniek (leerlingen uit groep 3 t/m 8)

Op donderdag 13 oktober hebben de kinderen een spectaculaire science show gezien verzorgd
door Mad Science. Tijdens deze show hopen we dat er een heleboel kinderen enthousiast zijn
geworden om de cursus (6 lessen) te gaan volgen.

De kinderen gaan tijdens deze 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. Afgelopen jaar hebben vele kinderen van onze school de lessen
gevolgd en waren zeer enthousiast. Dit jaar is er een volledig nieuw lesprogramma, dus ook voor
kinderen die vorig jaar de lessen hebben gevolgd, is het weer heel leuk om de lessen bij te gaan
wonen.
Dit schooljaar zullen er twee groepen starten vanaf 7 november. We kijken naar het aantal
aanmeldingen welke groepen er zullen starten en of er na de kerstvakantie nog een derde ronde
plaats zal vinden.
Dit alles is afhankelijk van het aantal aanmeldingen per groep en in totaal.
We vragen voor deze cursus een bedrag van € 25,- per kind.

Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van de bewegende wetenschap? Ga mee op
onderzoek naar verschillende energiebronnen op energie-eiland en leer meer over de voor- en
nadelen van deze bronnen. Leer de verschillende robots kennen en meng gekke drankjes om te
kijken wat er gebeurt. Heb jij er al zin in?
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.

De activiteiten vinden plaats op school op maandag (direct na schooltijd) op de volgende dagen:
Les 1 maandag 07-11-2022 14.30-15.30 uur
Les 2 maandag 14-11-2022 14.30-15.30 uur
Les 3 maandag 21-11-2022 14.30-15.30 uur
Les 4 maandag 28-12-2022 14.30-15.30 uur
Les 5 maandag 12-12-2022 14.30-15.30 uur
Les 6 maandag 19-12-2022 14.30-15.30 uur



Inschrijfformulier techniekcursus schooljaar 2022-2023

Naam leerling……………………………………………………………………………..

Groep:……………………………………………………………………………………...

Datum inlevering inschrijfformulier:…………………………………………………….

geeft zich op voor de cursus Techniek:

Handtekening ouder / verzorger

Dit formulier inleveren vóór vrijdag 21 oktober bij de leerkracht van uw zoon of dochter.

Wanneer uw zoon of dochter mee kan doen met de cursus, laten we u dat weten in de week
van 31 oktober en zetten z.s.m. een betaling klaar zoals u van ons gewend bent.

We hopen op vele aanmeldingen en een leerzame en leuke cursus.

Met vriendelijke groet,

Joost Luteijn en Kimberley Sterenborg


