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Agenda 
vr 15 november studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
ma 18 november school versieren i.v.m. Sint, aanvang 19.00 uur 

wo 4 december Sinterklaasviering op school, eindtijd 12.30 uur 

ma 9 december school versieren i.v.m. kerst, aanvang 19.00 uur 
do 19 december kerstviering en kerstdiner 
vr 20 december ’s middags zijn alle leerlingen vrij 
ma 23 december t/m vr 3 januari kerstvakantie 
ma 6 januari studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
 
 
 
 

Mad Science komt weer met te gekke naschoolse lessen! 
Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science show op 7 januari 2020, 
kunnen leerlingen van de groepen 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en 
techniekcursus.  
 
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, 
waardoor deelname ook geschikt is voor 
kinderen die al eerder hebben meegedaan. 
De cursus is op donderdagen om 15.15 uur, 
vanaf 6 februari 2020. De lessen duren een 
uur. De kinderen worden vijf weken lang 
meegenomen in de wondere wereld van 
experimenten, proefjes en demonstraties. In 
elke les staat een nieuw thema centraal en 
wordt de wetenschap en techniek die 
daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook 
iedereen zelf aan de slag als een echte 
wetenschapper!  
 
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven. Minimaal 15 
en maximaal 24 kinderen worden er geplaatst per cursusgroep. Bij minder inschrijvingen gaat 
de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede groep van start. 
Inschrijven kan tot en met 22 januari 2020. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org 
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Doneeractie (bericht van een leerling) 
Hallo, ik ben Nil Morina uit groep 6B. Ik voer al heel lang actie om de zeeschildpadden te 
redden. Dat doe ik door geld op te halen. Met dat geld kunnen ze plastic uit de zee halen. In 
de klas verzamelen we nu statiegeldflessen.  
 
U kunt op de site https://www.plasticbende.nl/bendenil naar beneden scrollen en daar 
misschien wat geld doneren. Dank u wel voor uw bijdrage. Voor meer informatie ga naar 
https://www.plasticbende.nl/wat-is-er-aan-de-hand 
. 
 

 
 

Nieuwsbrief van Videt, november 2019 
Voor de nieuwsbrief van Videt met veel activiteiten voor de jeugd in Uithoorn klikt u 
https://mailchi.mp/8efb6eaff42a/uithoornvoorelkaar-950451?e=973153f121 
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