Stichting Nijkerk-Schenectady

Nieuwsbrief voor de
Vrienden van de Stichting Nijkerk-Schenectady

WK deel van uitwisseling

benaderen en een lesbrief te ontwikkelen
beschreven. Wij zouden heel graag de Nijkerkse
geschiedenis op het netvlies van groep 8 willen
krijgen.

Het bestuur is op zoek naar mensen die een ingang
hebben bij de Nijkerkse scholen.Het gaat dus ook om
Vlnr.Sabine Kas, Nadia Maravelias en Margrit van den Brink

personen die het project inhoud willen geven. Ben je

Voor u gelezen

geïnteresseerd? Bel dan even met Fennie (033-

Het was wel even een moeilijke keuze, maar de

2454775) of Edith (06 51283868).

jeugd koos toch voor het voetbal in plaats van te
gaan “shoppen”. De Amerikanen snapten helemaal

Vriendenmutaties

niets van die Hollanders, die volledig uitgedost
televisie zaten te kijken.

Nieuwe vrienden

Als bijlage sturen wij u het volledige artikel dat

Onze mailing heeft wel succes gehad. Op dit moment

woensdag 7 juli jl. in de

hebben we 32! vrienden. Tot onze nieuwe vrienden

Daily Gazette was geplaatst.

kunnen we rekenen: Janneke Beldman, Mevr.
Ceelen-Lozeman, Fam. G. Doornhof, Hugo
Doornhof, fam. Van den Ham, Fam. Heimensen,
Fred Jansen, Fam. Krook, Fam. Van den Kuinder, H.
Luigjes, Henrike van Maanen, Fam. A.L. PlugSchipper, Maas en Betsy van Renselaar, C.D. van
Rooden. R.J. Veen, Fam. Verweij, Fam. A.
Voorwinden en de. Fam. F. Witzel.
Fleur van den Dikkenberg

Welkom bij de club!

Werkgroep Educatie
Het wil nog niet zo vlotten met onze ideeën. Ideeën

Kent u nog iemand die in het verleden mee geweest

genoeg, maar de tijd ontbreekt volledig om dit nu op

is met een uitwisseling? Verwijs ze dan naar de

te pakken. Wie wil het bestuur ondersteunen om dit

website. Hier staat een aanmeldformulier.

van de grond te krijgen? Er ligt een projectplan van
de hand van Fennie Verweij. In dit projectplan wordt
in een aantal stappen het plan om de scholen te
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possible to predict future events.

Jeugduitwisseling 2010

Using this approach, we will have veterans of our Voyage

3 juli tot en met 17 juli 2010

of Discovery collect similar data, and make it available

Een groep Nijkerkse jeugd in de leeftijd van 15 tot en

to classrooms, with the intention of having the

met 18 jaar zal zaterdag a.s. weer terug in Nijkerk

classroom students conduct the graphing and analysis of

komen. Ze hebben een bijzondere tijd gehad, want

the data and report back to us their findings. Stay tuned

dit jaar zijn de Niagara watervallen voor het eerst in

over the months ahead as we develop this product for

het programma opgenomen.

classroom use.

Potluck dinner 2010
Vlnr. Wouter van den Brom, Hiske Doornekamp, Mark Voorwinden,
Sabine Kas, Margrit van den Brink, Pieter-Jan Pauwels, Amelie
Pauwels, Fleur van den Dikkenberg en Nadia Maravelias.

Op zaterdag 4 september a.s. wordt het jaarlijkse
potluck-dinner georganiseerd. We hopen dat wij

Nieuws van de Half Moon

hiermee een traditie kunnen starten, dat alleen maar

July 2010: The third week of July the Half Moon will

meer vrienden zal mobiliseren. Houdt uw e-mail in de

be underway working on a video project designed to

gaten en reserveer de middag van 16.00 – 20.00 uur.

carry the shipboard experience into the classroom. Our

Informatie volgt in augustus.

approach to education underway is to focus on sailing
explorers as scientists. Think about it: the explorers

Colofon

had a hypothesis (alternate route to Indies); set out to

Wij nodigen u uit om opmerkingen, aanvullingen,

test that hypothesis; recorded data in an open and
verifiable manner; and reported their results back to

vragen, relevante artikelen en/of nieuws naar ons te

their financial backers and the academic world. That is

sturen op e-mail adres edith.terschegget@mos-

just what scientists do today.

net.nl. Internet: www.nijkerk-schenectady.nl

When sailing with the Voyage of Discovery, our student

Agenda

sailors take measurements of the world every thirty

4 september 2010 Potluck dinner

minutes, just as did the crew of the Half Moon - and any
other 17th century sailing vessel. They analyze this data,
construct graphs, and look for patterns that make it
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