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Mad Science
Mad Science komt weer op De Terp met een naschools aanbod.
Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science show op 14-1-2019, kunnen
leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en techniek cursus.
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is voor kinderen die al
eerder hebben meegedaan.
De cursus is op dinsdag om 15:15 uur, vanaf 12-2-2019. De les duurt een uur.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van
experimenten, proefjes en demonstraties. 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 per cursusgroep.Bij minder
inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er
een tweede groep van start. Inschrijven kan t/m 28-1-2019. Inschrijven kan op
https://nederland.madscience.orga

Snappet thuis inloggen voor groep 4 t/m 8
Omdat er verschillende meldingen zijn geweest van kinderen die niet thuis konden inloggen, hierbij
een link naar de juiste inlogpagina: https://pupil.snappet.org/login
De thuisinlog biedt u als ouder de gelegenheid om een kijkje te krijgen in het werk van uw kind.
Daarnaast hebben kinderen hierdoor de mogelijkheid om thuis extra te oefenen binnen de
werkpakketten (werkpakketten zijn een onderdeel binnen Snappet).

6 december
Woensdag 5 december is het Sinterklaas, en zullen veel gezinnen dit ‘s avonds vieren. Wij hebben
daardoor besloten dat alle kinderen op donderdag 6 december óf om 8.30 uur óf om 9.30 uur mogen
starten.

ParnasSys ouderportaal
Enige tijd geleden hebben wij u gevraagd de contactgegevens (m.n. e-mailadressen en 06-nummers)
in ParnasSys te controleren, dit met het oog op de pilot met Parro ( te vergelijken met Digiduif).
Het is nu echter gebleken dat veel wijzigingen, die door u zijn aangebracht, niet zijn verwerkt. Wij
willen u nogmaals vragen vóór 14 november a.s. de gegevens in ParnasSys te controleren via het
ouderportaal en mochten er gegevens niet kloppen dit door te geven aan Jolanda van den Berg:
j.vandenberg@deterpweesp.nl Jolanda zal zorgen dat de gegevens dan zsm gecorrigeerd worden.
Excuses voor het ongemak.

CJG: Vraag van de maand november
“ Zie ginds komt de onrust – hoe help ik mijn kind met spanning rondom Sinterklaas? ”
Op www.cjgweesp.nl vindt u antwoorden en veel praktische tips!

Belangrijke data komende periode:
● 29 november: voorleeswedstrijd
● 5 december: sinterklaasfeest
● 20 december: kerstviering en kerstdiner
● 24 december: kerstvakantie

