
 

Week 11 

14 maart 2019 
 

 

 

Snuffelmiddag Sondervick College 

 

Op woensdag 12 juni organiseert het Sondervick College weer de snuffelmiddag voor leerlingen van de groepen 7 
van het basisonderwijs. 
  
De tijden op 12 juni 2019 zullen als volgt zijn: 
Vanaf 14.30 u inloop aula gebouw D 
14.45 u.             bekendmaking groepsindeling 
15.00 u.            start 1e activiteit 
15.40 u.            start 2e activiteit 
16.15 u.            einde 
 
Kijk op de site van het Sondervick hoe u uw kind hiervoor kunt aanmelden. 
 

 

Kinderuniversiteit 

 

Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit van Tilburg University een aantal 
colleges speciaal voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Deze gratis 
kindercolleges op de campus van Tilburg University laten nieuwsgierige en leergierige 
kinderen kennis maken met wetenschap en de universiteit. De hoogleraren zijn 
inspirerende docenten die graag hun kennis van hun onderzoeksgebied willen delen met 
kinderen uit de bovenbouw van de basisschool. Jaarlijks bezoeken honderden kinderen 
deze colleges die zeer enthousiast worden ontvangen door zowel de kinderen, hun 
ouders/begeleiders, de basisscholen en natuurlijk door de hoogleraren zelf. 

Het eerstvolgende kindercollege op woensdagmiddag 20 februari (15.00-16.00u) in de 
aula van Tilburg University. De inschrijving hiervoor is net geopend. 
Hoogleraar (Mensenrechten) Nicola Jägers neemt de kinderen mee naar haar 
onderzoeksgebied ‘staatloosheid’. De titel van het college is: “Leven zonder paspoort?” 
Toelichting op het college: De meeste kinderen in Nederland hebben de Nederlandse nationaliteit en hierdoor een 
Nederlands paspoort. Sommige kinderen hebben een paspoort van een ander land, maar er zijn ook kinderen zonder 
paspoort. Wat gebeurt er als je geen paspoort hebt? Iedereen heeft mensenrechten. In de praktijk echter moet een 
land jou het gebruik van die rechten wel mogelijk maken: een plekje om te leven, een bewijs van je geboorte, de 
mogelijkheid om naar school te gaan, etc. Maar wat als geen enkel land je een paspoort wil geven? Kun je ook leven 
zonder bij een land te horen? Of ben je dan eigenlijk onzichtbaar?  Dat is de vraag voor de 15 miljoen staatlozen -
mensen zonder nationaliteit- in de wereld. 
  
Het belooft een heel leerzaam en boeiend college te worden! Natuurlijk zijn ouders en andere begeleiders ook van 
harte welkom. 
  
Meer informatie over de Kinderuniversiteit en het online aanmeldformulier vindt u op de 
website: www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit  
 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/webwijs/show/nicola.jagers_nl.htm


 
 

Entreetoets groep 7 

 

In groep 7 wordt de Entreetoets afgenomen. Hierbij worden verschillende onderdelen getoetst. Dit schooljaar zal de 
toets plaatsvinden in de week van 8 april. Op www.kids4cito.nl en www.leestrainer.nl kunnen de kinderen oefenen 
voor de Entreetoets. Wij stellen het erg op prijs als u rekening kunt houden met het plannen van afspraken, deze 
graag in de middagen. 
 

Lentekriebels 

 

Komende week staat in het teken van ‘De Week van de Lentekriebels’. Tijdens 
deze lessen besteden we aandacht aan mediawijsheid, vriendschap, 
verliefdheid en jongens en meisjes in de puberteit. 
 

 

 

 

Verkeer 

 
Op donderdag 4 april a.s. zal uw kind het theoriegedeelte van het verkeersexamen maken. Om dit zo goed mogelijk 
voor te bereiden zijn wij in de klassen volop aan het oefenen met verschillende verkeersborden- en afspraken. De 
kinderen kunnen al starten met het maken verschillende oefenexamens op de site https://examen.vvn.nl/oefenen.  
 
Op dinsdag 14 mei a.s. volgt het praktijkexamen, waarbij de kinderen een route moeten fietsen en er gekeken wordt 
of ze vaardig genoeg zijn om zelfstandig te kunnen fietsen. Meer informatie over het praktijkexamen volgt nog. 
 

 

Agenda 

 

 

15 maart     Staking, school is dicht! 

18 maart t/m 22 maart   Week van de lentekriebels 

19 maart     Studiedag 

22 maart     Toets geschiedenis 

25 maart     Gastles ‘Week van het geld’ 

26 maart     Juf Willeke in groep 7B 

29 maart     Volgende nieuwsbrief 

 

 

 

http://www.kids4cito.nl/
http://www.leestrainer.nl/
https://examen.vvn.nl/oefenen
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhzMDuyYDTAhUDOBoKHRU3BVoQjRwIBw&url=https://www.amsterdam.nl/actueel/nieuws/week-lentekriebels/&psig=AFQjCNGeyehr86n7NF5yk_it1C-cIL8h4g&ust=1491043988814543


 

 Verjaardag 

 

 

24 maart     Joey 

 

Wij wensen jou een fijne verjaardag! 
 

 


