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Oproep bieb medewerk(st)ers
Om wekelijks de biebuitleen mogelijk te maken aan de kinderen zijn we op zoek naar
versterking. Opa’s en oma’s of andere familieleden zijn natuurlijk ook welkom om de
uitleen te registreren. Het betekent overigens niet dat men wekelijks aan de beurt is,
maar hoe meer mensen des te minder frequent.
Uw positieve reactie kunt u mailen naar liduina1@liduinaschool.nl of geef persoonlijk
aan de groepsleerkracht door dat u of een ander een bijdrage kan leveren.

Schoolfoto’s
Vorige week zijn de bestelformulieren van de schoolfoto’s meegegeven aan de kinderen.
Graag wijzen we u er op dat bestellen in de actieperiode tot en met 11 november een
gratis groepsfoto oplevert. De orders worden via de school verspreid na uitgifte.

Bewegen in de wijk
Op maandag- en dinsdagmiddag kunnen de kinderen vanaf groep 4 extra sporten tijdens
bewegen in de wijk. Meer informatie over de sport in de bijlage.

Inloop
Tot de kerstvakantie is de inloop op donderdagochtend.
Op donderdagochtend bent u of de verzorger welkom om mee te lopen in het
klaslokaal. De andere dagen vragen wij u om uw kind(eren) gedag te zeggen op de u
bekende plekken.

Mad Science
Mad Science komt weer op Liduinaschool locatie Timorstraat met te gekke nieuwe
lessen!
Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science show op 17-1-2018,
kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschapen techniekcursus.
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is voor
kinderen die al eerder hebben meegedaan.
De cursus is op vrijdag om 15:15 uur, vanaf 9-3-2018. De lessen duren 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 7-2-2018. Schrijf alvast in
op nederland.madscience.org

Schoenmaatje
Graag vragen wij u om ook dit jaar weer mee te werken aan Schoenmaatjes. Dat is een
actie van Edukans, waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met
schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor kinderen in landen als Albanië,
Moldavië, Ghana, Sri Lanka en Irak. Zo laten kinderen weten dat ze denken aan een
leeftijdsgenootje in een ander land. Leeftijdsgenoten in moeilijke omstandigheden.
We kunnen daarbij niet zonder uw hulp! Wilt u thuis samen met uw zoon of dochter een
schoenendoos vullen met schoolmateriaal, toiletartikelen en speelgoed en
versieren? U kunt ook één doos per gezin vullen.
Wat wel en niet in de doos mag, staat in de folder die de kinderen mee naar huis hebben
genomen. We vragen u de barcode in de Schoenmaatjesfolder online te activeren en de
verzendkosten van de schoenendoos per Ideal te betalen. Vervolgens kunt u de sticker
in zijn geheel op de doos plakken. Edukans laat weten in welk land de schoenendoos is
uitgedeeld, of bij Schoenmaatjes Connected zelfs welk kind uw schoenendoos kreeg. Zet
u even een vinkje op de barcodesticker als hij is geactiveerd?
Wilt u ervoor zorgen dat de spullen in de schoenendoos heel en schoon zijn? Graag
ontvangen wij de gevulde schoenendoos uiterlijk donderdag 9 november 2017.

Daarnaast zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons vrijdag 10 november willen helpen
bij het controleren en verzendklaar maken van de dozen en bij het regelen van het
transport naar het inleverpunt in de Waarderpolder. Stuur een mail naar
mariellegroot@liduinaschool.nl
Helpt u mee? Laten we samen de schouders zetten onder deze prachtige actie!

Mogelijkheid deelname onderzoek Universiteit van Amsterdam

Werkt “Goed zo!” goed voor kinderen?
Voor kinderen die moeilijk luisteren en snel boos worden kan het helpen om meer
complimenten te geven, dat komt uit onderzoek. Complimenten kunnen gedrag van
kinderen veranderen. Het maakt alleen wel uit op welke manier dat gedaan wordt.
In het kader van onderzoek biedt de Universiteit van Amsterdam hulp aan ouders die
merken dat hun kind (4 t/m 8 jaar) geregeld dwars, opstandig of boos is. Ouders krijgen
tips en adviezen en gaan twee weken lang dagelijks oefenen door middel van een
dagboekje.
Om te kijken of ouders echt verschil merken, vullen zij drie keer een vragenlijst in en
doen één keer een speltaak. Na afloop ontvangen ouders een vergoeding voor hun
deelname.
Meer informatie of deelnemen: www.complimentenonderzoek.com
Vragen? Bel of mail naar de hoofdonderzoeker
Jolien van Aar: 06 22169390 Jolien@complimentenonderzoek.com
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