
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 12 ( 25 januari 2018) 
 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Oudertevredenheidspeiling 

Maandagmorgen ontving u een mailtje van Parnassys met een uitnodiging om een 

vragenlijst in te vullen. De bedoeling was dat u rechtstreeks naar de vragenlijst zou 

gaan door te klikken op de link. Door een ‘bug’ in het programma werkt dit niet en 

de oplossing kan nog wel even duren. Wij hebben u daarom een mailtje gestuurd 

met daarin de uitleg hoe u wel in kunt loggen en een nieuw wachtwoord in kunt 

stellen. 

Bij velen is dit waarschijnlijk niet gelukt waardoor bij u misschien de gedachte is 

opgekomen om de lijst dan maar niet in te vullen, wat wij heel begrijpelijk vinden. 

Toch is uw mening en zijn uw antwoorden heel belangrijk voor ons. 

Daarom hebben wij u vandaag vanuit 

Parnassys een mail gestuurd waarin u uw 

wachtwoord kunt veranderen in de hoop 

dat u even de moeite wilt nemen om de 

vragenlijst daarna in te vullen. Voor 

diegenen die hun wachtwoord al hebben 

veranderd of de lijst al hebben ingevuld 

kunnen deze mail negeren. Het kan zijn 

dat u meerdere mails heeft ontvangen. U 

hoeft dan slechts 1x uw wachtwoord te 

veranderen. 

Wij beseffen dat het allemaal zeer omslachtig is maar hier kunnen wij helaas niets 

aan doen.  

Nieuws van het overblijfteam 
We hebben voor het overblijven een nieuwe koelkast 

gekocht. Hij staat in het keukentje tegenover de klas van 

Juf  Alice/Lidewij naast de andere koelkast. 

De kinderen kunnen daar hun broodtrommels, bekers en 

pakjes drinken inzetten. 

Graag voorzien van naam dan is het voor ons en de 

kinderen 

overzichtelijk.  Alvast bedankt. 

Groetjes het overblijfteam. 
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Mad Science 

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 

 

Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van de Extreme 

Elementen? Maak kennis met de wetten van Newton, en Bernoulli. Duik 

in de wereld van een geoloog en leer alles over onze aardkorst. 

Experimenteer met lucht maar pas op voor het vikingschip. En ga aan de 

slag met "coole" proefjes over warmte. Dit zijn zomaar een paar 

onderwerpen die tijdens de lessen voorbijkomen. Krijg je 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. 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: 

Woensdag 7-2-2018 

Woensdag 21-2-2018 

Woensdag 28-2-2018 

Woensdag 7-3-2018 

Woensdag 14-3-2018 

Woensdag 28-3-2018 

Starttijd: 12.30 (lessen duren 60 minuten) 

Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl   

Inschrijftermijn loopt tot en met: 28-1-2018 

Deelname bedraagt € 69,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad 

Science polsbandje. 
 

 

 

 

https://mad-science-aanmeldingen.firebaseapp.com/brabant


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderuniversiteit 

Les van een echte professor! 
Ben jij leergierig? Ben je nieuwsgierig naar hoe de wereld in elkaar zit en waarom 

sommige dingen zijn zoals ze zijn? Wil je weten hoe het er in het hoger onderwijs 

aan toe gaat? Dan is de Kinderuniversiteit iets voor jou! Je bent even een student en 

je krijgt les zoals 'echte' studenten. 

Kinderen groep 6,7 en 8 
Elk schooljaar geven inspirerende professoren van Tilburg University les aan 

kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Het zijn interessante en leuke 

colleges die jaarlijks door honderden kinderen gevolgd worden. Deze gratis 

colleges op de woensdagmiddag laten je kennis maken met wetenschap. Na elk 

college is er nog tijd om vragen te stellen. 

Ouders en begeleiders 
Natuurlijk mogen ouders of begeleiders meekomen. Zij krijgen een aparte plek in 

de aula van Tilburg University. 

Meer informatie op: http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/wetenschap-

voor-scholieren/kinderuniversiteit/  

 

 

Colleges schooljaar 2017-2018 

Datum Hoogleraar en titel college 

21 februari 15.00 - 16.00u "Waar wonen de slimste kinderen van de wereld?" door professor 
cross-culturele psychologie Fons van de Vijver 

21 maart 15.00 - 16.00u Nog geen informatie beschikbaar. 

16 mei 15.00 -16.00u Nog geen informatie beschikbaar. 
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