Beste ouders en kinderen,
Ik ben Joep Thijssen, 28 jaar en inmiddels 2 jaar werkzaam in het onderwijs. Mijn hobby’s zijn
wandelen, fietsen, bakken, aardrijkskunde/ geschiedenis boeken lezen en muziek maken. Op de PC
Daltonschool de Hommel in Venray heb ik de afgelopen 2 jaar in verschillende groepen gewerkt. Na de
herfstvakantie ben ik gestart op de Odaschool bij jullie in groep 5 en 6 op dinsdag en vrijdag. We gaan
er samen een mooi en leerzaam jaar van maken. Ik heb er veel zin in!
Tot snel!
Groetjes Joep
ICT, wetenschap en techniek in het onderwijs
SPOVenray heeft een unieke manier ontwikkeld om ICT, Wetenschap en Techniek een goede plek te
geven in het onderwijs. Stijn Hendriks en Ted Lenssen leggen in een video uit hoe we dat vormgeven.
Ook geven ze een rondleiding in het Xpeditielab. Het Xpeditielab is een leeromgeving gevestigd in het
Raayland College waar de leerlingen van SPOVenray op bezoek komen om aan de slag te gaan met
techniek in de breedste zin van het woord. De video duurt ongeveer een kwartiertje en daardoor krijgt
u een goed beeld van het Xpeditielab en onze unieke werkwijze om ICT, Wetenschap en Techniek te
onderwijzen aan onze leerlingen, uw kinderen.
De link naar de video vindt u hier: https://www.youtube.com/watch?v=KLhN-z2KX_0&t=16s
Meer informatie vindt u op www.xpeditielab.nl
Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op St. Oda, waar de
kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. We starten met een spectaculaire science
show op 8-11-2021. De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten,
activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en
stimuleren een onderzoekende leerhouding. Schooljaar 2021-2022 staat in het teken van
Natuurkunde. Kinderen krijgen een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het
de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers
belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie
mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren. De activiteiten vinden plaats in een lokaal
op school. Data van de cursus: 10-01-2022 , 17-01-2022, 24-01-2022, 31-01-2022. Starttijd: 14:45 uur
(lessen duren 60 minuten). Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl Inschrijftermijn loopt tot en
met: 09-12-2021. Deelname bedraagt € 54,50 per kind, incl. goodies, leskaarten en Mad Science
polsbandje.

XpeditieBieb
BiblioNu organiseert binnenkort bijeenkomsten samen met XpeditieLab van SPO Venray: ontdek de
wereld van de toekomst en maak kennis met wetenschap en techniek In de bijlage vindt u alle
informatie.

