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Belangrijke data
Dinsdag 27 september:
Woensdag 28 september:

contactouderavond 20.00u
start kinderpostzegelactie, 8e jaars vanaf 12.00u vrij

Voedselbos
Donderdag 8 september ging een groepje kinderen (waaronder ik) samen met mw. Ria en men. Hans
naar het voedselbos. Toen we daar met zijn allen aankwamen, werden we gelijk verwelkomd door de
gidsen die daar rondliepen. Het voedselbos is een veld waar allemaal planten worden gezaaid/ groeien, zodat mensen daar hun groenten en fruit kunnen plukken. Vorig schooljaar heeft een aantal kinderen het begin ingezaaid. Het ziet er nu al heel gezellig uit met alle zonnebloemen. We kwamen
daar eigenlijk om al onze vogels neer te zetten die we al voor de zomervakantie hadden gemaakt
voor het voedselbos. Het zag er allemaal heel gezellig uit met alle originele vogels. Het voedselbos
ligt naast de Stichting Overal. Later kregen we van de gidsen nog informatie over het veld. Ik heb
aan een paar die mee waren gevraagd wat ze er van vonden. Sarah (Dolfijnen): ik was bij het inzaaien, en daar moesten we een beweging maken om de zaadjes te verspreiden, dat was wel grappig! Dabber (Dolfijnen): ik was bij de vogels plaatsen en dat was leuk om te doen. Nikki (Dolfijnen):
je mocht zelf een plekje zoeken voor je vogel er waren enkele velden aan de ene kant en 1 aan de
andere kant, dan moest je de vogels in de grond duwen, waar de grond niet te hard was. Er was een
man en die vertelde ons dat de gemeente alle grond betaalt en meer niet, maar mensen van onze
school hebben het afgemaakt. Er komen ook nog fruitbomen te staan.
Hannah Claessen, Morgenster
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Sterrenstelsel
Wij hebben op het leerplein een sterrenstelsel van piepschuimbollen, een buis en satéprikkers gemaakt. Het is leuk om dit thuis of in de klas te maken. Je hebt nodig:
piepschuim bollen
een stevige kartonnen buis
dikke saté prikkers
licht blauwe, groene, bruine, gele, oranje, grijze, zwarte en donkerblauwe verf.
Als eerste verf je de piepschuimbollen, dat worden de planeten. Hieronder kan je zien hoe de verschillende planeten eruit zien:

Dan verf je de buis zwart. Als alles gedroogd is, steek je de satéprikkers in de planeten. Als je dat
hebt gedaan steek je de planeten in de buis in de goede volgorde en dan ben je klaar! In de Dolfijnen is het nog in procesfase. Het resultaat volgende week te bekijken.
Sela en Sarah uit de Dolfijnen

Medezeggenschapsraad
Voor het schooljaar 2016-2017 bestaat de MR uit de volgende personen:
Oudergeleding:
Personeelsgeleding:
Hans Vriends
Wenda Braam
Sander Koëter
Renate Scherpenborg
Wilco Verberk
Irene Pelser
Maaike Simons
Joanna Vlieg
Waar staat de MR op De Lanteerne voor?
Onze missie is om een transparante en betrokken MR te zijn. We willen vanuit een participerende en
positief kritische rol de onderwijskwaliteit en het veilige (leer)klimaat op school bewaken en stimuleren voor alle betrokkenen.


Een vergadering bijwonen?
Hebt u interesse in de MR en wilt u een keer een vergadering bijwonen als toehoorder? Dit kan uiteraard en wij heten u dan ook van harte welkom. In onderstaand overzicht vindt u de data voor aankomend jaar. Voor meer informatie over onze MR kunt u kijken op de site van Kindcentrum De Lanteerne. Daar zal binnenkort de conceptjaarplanning te vinden zijn. In deze jaarplanning staan de
vergaderonderwerpen en is tevens te vinden welk deel van de vergadering geopend is voor alle ouders. http://delanteerne.nl/ouders/mr.aspx
5 okt 2016
20.00u-21.30u

Vergaderdata:

17 nov 2016

20.00u-21.30u

11 jan 2017

20.00u-21.30u

6 mrt 2017

20.00u-21.30u

17 mei 201

20.00u-21.30u

29 juni 2017

20.00u-21.30u
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Techniekdag
Zaterdag 24 september zal in en om Technovium in Nijmegen de grote Techniekdag plaatsvinden.
De Techniekdag wordt georganiseerd door Junior Technovium, VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen,
het regionale bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen (mbo, hbo en universiteit). Techniek heeft de
toekomst en de bedoeling is dan ook dat er uiteindelijk meer jongeren zullen instromen in de technische beroepen. Op een Techniekdag presenteren scholen (van vmbo tot en met universiteit) en bedrijven uit de regio Nijmegen zich door middel van doe-activiteiten. Kinderen tot 14 jaar kunnen zo
op een leuke manier kennis maken met technische opleidingen en beroepen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld alles te weten komen over energie, elektriciteit en watermanagement. Er is een speurtocht
voor basisschoolleerlingen en in het kader van voedsel en technologie hebben we een pannenkoekenprinter. Jongeren laten we kennismaken met de technologie van de 21e eeuw zoals 3D printen en
lasersnijden. Kortom: zien en vooral ervaren hoe leuk en innovatief techniek is! Het biedt kinderen
én hun ouders een mooie kans om kennis te maken met de boeiende wereld van techniek.
Wanneer?
Waar?
Voor wie?

Zaterdag 24 september van 10:00 – 16:00 uur
Technovium, Heyendaalseweg 98, 6525 EE in Nijmegen.
Voor de hele familie is er genoeg te doen, maar de Techniekdag is speciaal voor leerlingen van 10-14 jaar.
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THEATERVOORSTELLING ‘INDIAAN IN HUIS’
‘Indiaan in huis’, een herkenbare en ontroerende voorstelling over autisme Indigo organiseert samen
met Brede School de Zonnewende ‘Een indiaan in huis’ van theatergroep Bint. Een herkenbare en
ontroerende voorstelling over autisme en de impact ervan op de nabije omgeving. In de voorstelling
staat Casper centraal. Casper weet alles van Indianen en het liefst ordent hij elke dag de veertjes
van zijn indianentooi. In de wereld van de Indianen is alles overzichtelijk. Maar voor zijn ouders is
deze indianenwereld soms lastig. Hoe is het om een indiaan in huis te hebben? Geheel in de traditie
van de indianen volgt na de voorstelling een pow-wow: dat is een bijeenkomst van wijze indianen die
hun krachten bundelen. Wij nodigen u hierbij uit uw eigen ervaringen uit te wisselen. Dit gebeurt met
behulp van prikkelende kaartjes en simpele regels.
Voor wie:
Iedereen (vanaf 12 jaar) die te maken heeft met autisme (ouders, familie, buren,
hulpverleners, leerkrachten). Bewoners uit de wijken Heseveld en Hees hebben voorrang.
Data/Tijd: dinsdag 27 september, 19.30-21.15 uur
Locatie:
Aula van Brede School de Zonnewende, ingang aan Boksdoornstraat 93 in Nijmegen
Kosten:
De voorstelling is gratis te bezoeken
Aanmelden: Bij het secretariaat van Indigo preventie: (026) 312 44 83 of info@indigogelderland.nl.
Iedereen is welkom, dus neem vooral ook de buren, opa & oma, ooms & tantes of oppas mee!
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