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Mad Science 
Vorige week hebben alle kinderen een show gezien van een professor van “Mad 
Science.” Kinderen genoten van een flitsende reportage over wetenschap en 
techniek! Onze leerlingen kregen allemaal een foldertje mee om reclame te maken 
voor een naschoolse cursus wetenschap en techniek van 6 lessen. 
Ook middels de dinsdagkrant willen we nog even reclame maken voor deze cursus 
die vanaf maandag 4 november zal starten op school: 
 
Prikkel de nieuwsgierigheid na schooltijd en geef je kind op voor deze cursus van 6 
lessen. We ontwikkelen vaardigheden die nu én in de toekomst van pas komen en 
geven kinderen een eerste indruk van wetenschap en techniek die ze niet snel zullen 
vergeten… 
We lachen wel veel, maar zijn natuurlijk ook serieus. Kom op, het is immers 
WETEN-schap. We leren observeren, lossen problemen op,  leren nieuwe 
vocabulaire en werken samen. Natuur, techniek en wetenschap zijn belangrijke 
thema's, zeker nu! 
We gebruiken unieke materialen en lesprogramma's. Lekker veel zelf doen en 
hands-on leren staan centraal. Kinderen krijgen take-home's en we houden je digitaal 
op de hoogte van de lessen. En we hebben plezier, want.. 
science = fun 
Wij geloven in het belang van wetenschap en techniek voor nu en in de toekomst, dat 
leren voldoening geeft en leuk is om te doen. We laten kinderen sprankelen en 
vinden het belangrijk verschil te maken in een mensenleven. 
 
Op de website https://nederland.madscience.org/ vindt u alle informatie om uw kind 
aan te melden! 
Inschrijven kan digitaal op https://inschrijven.mad-science.nl/asp 
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Opening Kinderboekenweek “Reis Mee!” 
Aanstaande donderdag gaan we de Kinderboekenweek openen met een voorstelling 
n.a.v. twee boeken: “Jippie, een humeurig sprookje” van Sanne Rooseboom en “De 
gevaarlijke Reis” van Max Veldhuis. 
We proberen er een spectaculaire opening van te maken om kinderen enthousiast te 
maken voor leuke boeken! 
Het belang van het lezen kan nooit genoeg onder de aandacht gebracht worden! 
Lezen is immers heel belangrijk voor de ontwikkeling! 

 
 
Bijbelverhalen 
Plaatsmaken (week 39 t/m 41) 
Inhoud: Een plek innemen of afstaan. Iemand vervangen of aan de kant zetten. Op 
de beste plek komen. Bijbelverhalen deze week: 
onderbouw: Een plaats voor Abraham (Genesis 17, 1-8 en 15-21); Abraham maakt plaats voor zijn gasten 
(Genesis 18, 1-15). 
middenbouw: : Beloofd is beloofd... (Genesis 17, 1-8 en 15-21); Hoog bezoek (Genesis 18, 1-15). 
bovenbouw: God belooft Abraham een land en een kind (Genesis 17, 1-8 en 15-21); God belooft Sara een 
kind (Genesis 18, 1-15). 
 
Kopij uit Bouvigne 
Bij Wereld doen we veel aan topografie en op de vrijdag knutselen we leuk samen in de klas.Op 
maandag gaan we altijd in een kring over het weekend vertellen. 
Rekenen, taal en wereld zijn leerzame lessen. 
We bidden voor de kleine pauze, de grote pauze en bij de dag afsluiting 
Groeten van Lasse  
-- 
Stamgroep Bouvigne is een zorgzame en een fijne groep. We beginnen altijd in een kring we 
bespreken wat we hebben gedaan en we maken er af en toe grapjes. Als het 9 uur is gaan we list 
lezen en sommige kinderen die in groep 3 zitten krijgen duo lezen. Dan helpen ze een kind van groep 
6 of 7 maar ook groep 8. Zo leren de kinderen beter lezen. 
Als het 9:30 is hebben alle kinderen een workshop. Dan gaat de ene naar rekenen of spelling/taal of 
naar wereld of stilteplein. Dan krijgen we les en dan gaat het wel heel vaak goed en dan hebben we 
pauze om 10:00  
Met vriendelijke groet, Duman Sarkisyan 
 

 



 
   Het gebeurt allemaal in Bouvigne... 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens m’n collega’s,  
Gerrit Hendriks 
 

 
 
 


