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NIEUWS?

Kweek it till you make it

Nieuwe JJM 

Bewegend leren

Week van de Mediawijsheid

Kweek it till you make it
Bij Kweek it till you make it, ging de
aandacht uit naar duurzaamheid en groen.
Bij het bezoek aan het Marecollege mochten
de kinderen hun eigen groentechips maken.
Het project werd afgesloten met een
workshop in de Hortus Botanicus.  

Aan het eind van de Willie Wortel Wedstrijd
werden twee meiden uit de groep van SOL
uitgenodigd voor de finale. Zij presenteerden
hun uitvinding en het was een echt
spektakel.  Gefeliciteerd meiden, goed
gedaan!

Finale WWW 

Kerstvakantie activiteiten

Masterchef junior

In de week van de Mediawijsheid kwam
Bram van Reeuwijk als debatleider langs
tijdens de Girlz Lounge. Er werd
gedebatteerd over "Samen Sociaal
Online" aan hand van diverse stellingen
over de online wereld. 

MediawijsheidFinale WWW



W I E T S E  V E R H A G E N   

Ook onze nieuwe collega Wietse is met
ingang van december in Leiden Noord
begonnen als jeugd- en
jongerenmakelaar.  Welkom Wietse! 
Wietse is te bereiken op 06 28785223.

Surprises

Nieuwe jeugd- en
jongerenmakelaars
P U C K  V A N  O S N A B R U G G E

Welkom Puck! Puck is in december
gestart als  jeugd- en jongerenmakelaar
in Leiden Noord, i.v.m. het vertrek van
Anne. Anne gaat een mooie andere
uitdaging aan. We wensen haar alvast
veel plezier en succes!
Puck is voor vragen te bereiken op 
06 28787285.

Masterchef junior

SCAN MIJ

Kerstvakantie
In de kerstvakantie organiseren wij weer
leuke activiteiten voor kinderen en
jongeren. Houdt de social media in de
gaten en lees de flyer goed. Iedereen is van
harte welkom!

Kinderen konden twee middagen bij SOL
aan de slag om hun surprises te maken.
Het was een echt knutselparadijs met z'n
allen en veel ruimte voor de creativiteit van
de kinderen. Er zijn mooie surprises
ontstaan. Wat een chaotische gezelligheid!

Bewegend leren!
Op woensdagmiddag kunnen kinderen uit
groep 7 en 8 meedoen met bewegend
leren. Het begint van 14-15 uur met
sporten in de gymzaal en van 15-16 uur is 
 huiswerkbegeleiding in de SOL ruimte.
Het is wetenschappelijk bewezen dat het
bewegen de productiviteit en concentratie
ten goede komt. Waardoor het leren
makkelijker wordt. 

Met dank aan onze stagiaires zijn wij
Masterchef junior op dinsdagmiddag
gestart. Een kleine groep jongeren uit de
groepen 7&8 gaan komende tijd alles
rondom gezondheid en voeding leren. Hoe
doe je boodschappen? Wat heb je nodig
om te koken? Hoe kook je veilig? Het
eindigd met een Masterchef-Kook-
Challlenge en een jury met o.a. een echte
chefkok!


