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Belangrijke data
Ma 16 jan. t/m woe. 1 februari:

Informatiemarkten voortgezet onderwijs.

We wensen u alle goeds voor 2017!

Informatiemarkten voortgezet onderwijs
In januari 2017 worden de informatiemarkten voortgezet onderwijs Nijmegen gehouden. De kinderen
en ouders van groep 7 en 8 zijn van harte uitgenodigd voor de informatiemarkt op de Stedelijke
Scholengemeenschap Nijmegen (SSgN).
Deze informatiemarkt zal gehouden worden op:
Woensdag 18 januari 2017 van 18.30 - 21.00 uur
Er is een informatiemarkt in de aula waar vrijwel alle scholen voor voortgezet onderwijs uit Nijmegen
en omgeving zich presenteren. Er is eerst een marktgedeelte en daarna voorlichting van de verschillende scholen in lokalen.
De eerste voorlichtingsronde in lokalen is van 19.00 uur tot 19.45 uur
De tweede voorlichtingsronde in lokalen is van 20.00 uur tot 20.45 uur
In de aula van de school zal koffie, thee en fris te verkrijgen zijn.
In verband met beperkte parkeergelegenheid worden de bezoekers verzocht, indien mogelijk, per
fiets of te voet te komen. Zo ook om niet eerder dan 18.30u binnen te lopen i.v.m. het opbouwen
van de stands.
Wanneer deze datum u niet schikt, verwijzen we graag naar www.scholenhulp.nl. U vindt daar een
overzicht van alle scholenmarkten die in Nijmegen georganiseerd worden.
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Nieuwjaar
Ik denk na. Ik heb altijd al een keer willen weglopen, maar nog nooit echt gedaan.
Nu wel. Ik heb het echt gedaan.
Ik sta op het vliegveld met mijn uitgeprinte vliegticket voor een enkele reis naar Hawaii.
Dus u bent Eva Claessen?
De vrouw achter de balie zet haar leesbrilletje op en kijkt weer naar mijn paspoort.
De man achter me zucht een beetje geïrriteerd.
Ik zit in het vliegtuig.
Hier uw gratis thee, zegt de stewardess naast me.
Als ik naar buiten kijk zie ik allemaal kleine lichtjes
in de verte.
En dan opeens knallen, het is vuurwerk.
Het vliegtuig trilt een beetje.
Eerst denk ik dat het aan de druk ligt, maar dan
beginnen er opeens mensen te gillen.
‘WE STORTEN NEER!’ schreeuwt de vrouw achter me.
Ook de stewardessen zijn in paniek, dan denk ik na;
Moest ik serieus op 31 december zo nodig vliegen?
Kon het niet op 2 Januari? En dan is alles zwart.
WORDT VERVOLGD…
Hannah Claessen Morgenster

MysteryX: Plastic soep: niet om te eten!!!
Heeft uw kind wel eens plastic soep gegeten? Nee?
Zonder dat we het doorhebben, krijgen we toch veel kleine stukjes plastic in ons lijf. Dat komt van al
het plastic afval dat rondzwerft, op het land en in het water. Heel ongezond voor mens en dier, maar
wat doen we eraan? En hoe komen we er vanaf? Is uw kind daar nieuwsgierig naar?
Dan is uw kind van harte welkom op:
Woensdag 18 januari van 15.00 tot 17.00 uur in Museum het Valkhof
Graag spoedig inschrijven via www.mysteryx.nl. want vol=vol.
Geen belangstelling of niet in de gelegenheid, dan wellicht wel voor 8 februari met als thema ‘Daar
zit muziek in!’ in het Technovium!

