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VRIJDAG 10 MAART
Astronaut dr. Andre Kuipers en zijn schrijver
wetenschapsjournalist Sander Koenen vertellen over ons
ruimteschip: de aarde.
De kinderen uit groep 3 t/m 8 van de basisscholen in Maarn
en Maarsbergen wonen deze lezing samen met hun leraren
bij in de sporthal van De Twee Marken.

WERELDBOLLEN
Voor de aankleding van de sporthal zoeken we wereldbollen.
Heeft u er een staan die we mogen lenen?
Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar
directeur@deladder.nl.

Boek: RUIMTESCHIP AARDE
Vierhonderd kilometer hoog boven de aarde,
tussen de sterren en de planeten in het heelal,
kijkt André Kuipers vanuit een ruimteschip naar beneden.
Hij ziet oceanen, woestijnen en bergen onder zich door
glijden. Steden hangen ‘s nachts als een spinnenweb
van lichtjes aan elkaar.
André kan zijn thuisplaneet in een oogopslag zien.
En van dat kosmische perspectief kun jij heel veel leren.
Reis mee naar het internationale ruimtestation ISS.
Want alleen tijdens een reis door de ruimte ontdek je
de aarde zoals je die nog nooit hebt gezien.

Wie vooraf het prachtig geïllustreerde boek
van Sander Koenen over Andre Kuipers
besteld krijgt het boekje
Waarom Stinkt Een Stinkdier? er gratis bij!
Bestellen:
Maak voor 1 maart 15,95 over o.v.v. de naam van uw kind
naar NL22RABO0146416309 t.n.v. A. Custers.
De boeken worden op vrijdag 10 maart meegegeven,
direct na de lezing.

FLESSEN VOOR LESSEN
In de week van 20 februari verzamelen de scholen
zoveel mogelijk statiegeldflessen.
We vragen de kinderen om hierbij te helpen.
Bijvoorbeeld door statiegeldflessen te verzamelen
in de straat waar ze wonen.
Met de opbrengst van deze actie kunnen gastlessen
en lesmaterialen rondom het thema
duurzaamheid worden bekostigd.

LEZING BIJWONEN?
Er zijn twintig plaatsen beschikbaar voor ouders
of verzorgers van De Ladder om de lezing van
Andre Kuipers bij te wonen. Dit kost 15 euro per plaats.
De lezing vindt plaats op 10 maart, van 13:00-14:00 uur
in de sporthal van De Twee Marken.
Geïnteresseerden kunnen zich voor 22 februari per
e-mail aanmelden bij Lianne:
directeur@deladder.nl
Wanneer er meer aanmeldingen
dan plaatsen zijn wordt er geloot.

PROJECT DUURZAAMHEID
Project Duurzaamheid is een samenwerkingsverband
tussen de drie basisscholen in Maarn en Maarsbergen.

