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Mad  Science  Show    
De	  jaarlijkse	  Mad	  Science	  Show	  komt	  weer	  naar	  onze	  school.	  Een	  ludieke	  voorstelling	  
rond	  techniek.	  De	  kinderen	  worden	  enthousiast	  gemaakt	  voor	  techniek	  door	  middel	  
van	  alledaagse	  proefjes.	  Techniek	  is	  overal!	  
Nadien	  krijgen	  de	  kinderen	  de	  kans	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  de	  (overigens	  betaalde)	  
technieklessen	  na	  school.	  Dit	  aanbod	  komt	  t.z.t.	  uw	  kant	  op.	  	  	  	            

PO  in  actie:   Onderwijsstaking  op  14  maart,   school  gesloten  
Komende	  woensdag	  14	  maart	  zal	  de	  school	  dicht	  zijn,	  zoals	  u	  weet.	  In	  Amsterdam	  zullen	  manifestaties	  zijn	  
waar	  wij	  als	  stakers	  aan	  deel	  zullen	  nemen. 

Wilt	  u	  vast	  rekening	  houden	  dat	  onze	  school	  op	  deze	  dag	  dicht	  gaat	  en	  zelf	  opvang	  voor	  uw	  kind	  achter	  de	  
hand	  heeft?	  Een	  mogelijkheid	  voor	  een	  invulling	  voor	  die	  dag	  wordt	  geboden	  door	  LTC	  Vathorst:	  

Op	  Woensdag	  14	  maart	  organiseren	  we	  bij	  LTC	  Vathorst	  een	  tennis	  -‐	  sportdag	  voor	  alle	  kinderen	  van	  de	  
basisschool.	  Deze	  dag	  is	  van	  9.00-‐17.00	  met	  een	  inloop	  vanaf	  8.30.	  Zie	  de	  website.	  
E-‐mail:	  sportBYMYS@gmail.com	  
Tel:	  06-‐44373993	  

Open  dag     
Deze	  kanjers	  van	  groep	  8b	  hebben	  vandaag	  mensen	  rondgeleid	  die	  
op	  de	  open	  dag	  kwamen.	  Ze	  hebben	  door	  de	  school	  gelopen	  met	  
belangstellenden	  en	  daarbij	  hun	  eigen	  verhaal	  verteld	  over	  onze	  
school.	  Dat	  is	  een	  mooi	  visitekaartje.	  

Bedankt	  voor	  jullie	  inzet!	  	  

	  

Zoemerrr  
Deze	  week	  is	  de	  redactie	  van	  de	  Zoemerrr	  gestart	  met	  de	  voorbereidingen	  van	  de	  zomereditie	  onder	  
begeleiding	  van	  Sonja	  Schaaf.	  Naast	  vijf	  kinderen	  die	  al	  in	  de	  redactie	  zaten	  zijn	  er	  drie	  nieuwe	  
redactieleden	  toegevoegd.	  We	  kijken	  uit	  naar	  de	  nieuwe	  editie!	  	  
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Vanuit   de  wijk  
Wat   is   er   a l lemaal   te  doen   in  Vathorst   en  Hooglanderveen?  
Er	  is	  al	  heel	  erg	  veel!	  Zo	  zijn	  er	  op	  woensdagmiddag	  kinderactiviteiten	  en	  is	  er	  de	  gratis	  wijklunch	  in	  de	  
Bron.	  Ook	  is	  er	  een	  Mama	  Café	  en	  er	  zijn	  belevingsochtenden	  voor	  (groot)ouder	  en	  kind.	  Of	  kom	  eens	  
samen	  eten	  bij	  de	  St	  Joseph	  kerk	  of	  de	  Pubquiz	  meedoen.	  	  
Alles	  is	  tegenwoordig	  te	  vinden	  op	  1	  website	  met	  een	  volledige	  agenda	  van	  wijk	  en	  dorp	  samen:	  
www.VathetVeen.nl	  	  
Iedereen	  kan	  activiteiten	  of	  oproepjes	  plaatsen,	  maar	  je	  kunt	  jezelf	  als	  organisatie	  of	  persoon	  ook	  
aanmelden	  en	  zo	  in	  contact	  komen	  met	  anderen.	  Mis	  je	  dus	  iets?	  Laat	  het	  weten!	  
	  	  
Inwoners  nemen  init iat ief  
De	  website	  is	  een	  activiteit	  voor	  en	  door	  inwoners	  en	  mede	  mogelijk	  gemaakt	  met	  subsidie	  van	  
Indebuurt033.	  	  
Lijkt	  het	  jou	  ook	  leuk	  iets	  voor	  je	  wijk	  en	  dorp	  te	  ontwikkelen,	  heb	  je	  ideeën	  of	  misschien	  mis	  je	  wel	  iets?	  
Neem	  dan	  eens	  contact	  op	  met	  de	  buurtnetwerker	  of	  met	  het	  buurtbestuur	  (facebook:BuurtbestuurVHHV).	  
Het	  buurtbestuur	  is	  een	  groep	  van	  met	  name	  inwoners	  die	  meedenkt	  over	  wat	  er	  nodig	  is	  en	  aanjaagt	  op	  
en	  ondersteund	  bij	  initiatieven.	  Alle	  informatie	  en	  contactgegevens	  zijn	  ook	  te	  vinden	  via	  de	  site.	  	  
	  	  
Neem	  dus	  snel	  een	  kijkje	  op	  www.VathetVeen.nl	  	  
	  


