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Stage in Nepal
Afgelopen donderdag was onze stagiaire voor het laatst in onze stamgroep. Na een korte maar leerzame periode, gaat ze een verre reis maken. Ze gaat stagelopen op een school in een bergdorp in
Nepal. Wij vinden het natuurlijk heel jammer dat ze weggaat, maar vinden het wel heel leuk voor
haar dat ze deze geweldige ervaring krijgt. We houden wel contact door brieven te schrijven en mailtjes te sturen in het Engels. In de brieven moesten we onszelf voorstellen. We hebben ook foto’s van
onze groep gemaakt en filmpjes opgenomen. We moesten ook vragen maken, die Vera mee naar
Nepal gaat nemen. We hopen dat de kinderen in Nepal dan weer mailtjes terug kunnen sturen om
zichzelf voor te stellen, en antwoord te geven op onze vragen. We hebben filmpjes gemaakt om ons
in het Engels voor te stellen. We hebben ook een PowerPoint over Nederland gemaakt en Vera over
Nepal. Het was leuk om de vragen in het in het Engels te maken, maar ook moeilijk. En we hebben
ook nog een poster gemaakt over Nepal. Vera, heel veel succes!
Groetjes Elin en Kiki, uit de Zebra’s
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MysteryX: Magische muziek
Woensdag 08 februari van 15.00 tot 17.00 uur in het Technovium.
Heb je ook wel eens dat je heel blij wordt van muziek? Of juist heel rustig of verdrietig? Wat zorgt
ervoor dat muziek je zo laat voelen? En kan je dat ook meten? Wil je dit samen met ons gaan onderzoeken, kom dan naar MysteryX. Ben er snel bij, want vol = vol!!
Schrijf je in via www.mysteryx.nl en kom samen met je vrienden naar het Junior Technovium in
Nijmegen (Heyendaalseweg 98).
Kan je niet komen? In maart is ons grote lustrumfeest! Meer informatie volgt snel!

