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Volkssterrenwacht Orion
Graag geeft het team aandacht aan de volgende activiteit die wordt georganiseerd door
Volkssterrenwacht Orion:
Landelijke sterrenkijkdagen op 3 t/m 5 maart 2017
Volkssterrenwacht Orion zet in het weekend van vrijdag 3 t/m 5 maart
zijn deuren open voor publiek; publiek van alle leeftijden is van harte
welkom!!!
Publiek kan zo op informele wijze kennis maken met de wereld van sterren
en planeten en met de leuke hobby sterrenkunde.
Volkssterrenwacht Orion is open op vrijdag 3 en 4 maart beide dagen van
19 tot 22 uur en zondag 5 mrt. van 13 tot 17 uur .
Op vrijdag 3 maart van 20.00 - 21.30 uur is er in het planetarium een
uniek optreden van het Ensemble Ursae Minoris met muziek en lichtkunst
met composities van de sterrenhemel: .Hoe klinkt een sterrenbeeld? Hoe
veranderen waarnemingen de realiteit?
Op zaterdag 4 maart zijn er in het planetarium presentatie over het
heelal; de sterrenhemel kan dan van heel dichtbij worden bekeken.
Publiek kan een blik door de grote telescopen werpen.
Bij helder weer is er veel te zien aan de hemel zoals 's avonds .o.a. de
Maan met zijn prachtige kraters, Jupiter met zijn manen, Venus, de
pleiaden (sterrenhoop) en de Orionnevel en overdag de zonnevlammen.
In de koepelruimte kan al dit moois aan de hemel bekeken worden door
grote telescopen en met een eigen mobiel of camera kan door bezoekekrs
zelf een foto genomen worden hier. Op het dakterras staan ook een aantal
telescopen opgesteld, waar publiek door heen kan kijken.
In de expositieruimte wordt door vrijwilligers van Orion informatie
gegeven over onderwerpen als sterrenkunde, ruimtevaart en geologie;
hierover zijn diverse schaalmodellen te zien.Ook is er een mooie
collectie meteorieten, mineralen en fossielen ( o.a. van dino's).

Vrijwilligers van Orion zijn aanwezig om op enthousiaste wijze uitleg te
geven.
Ook leuke doe-dingen zijn er voor de jeugd te doen zoals natuurkundige
proefjes onder begeleiding van medewerkers van Orion.
De toegang voor de sterrenwacht en ook voor het muzikale optreden van
Ursae Minoris is gratis; er hoeft ook niet van te voren te worden
aangemeld.
Voor info kunt u terecht bij het secretariaat van Volkssterenwacht Orion
06-48850445 en op www.volkssterrenwachtorion.nl?
Lokatie van Volkssterrenwacht is het Streekbos Paviljoen ( 1e verdieping
van) aan de Veilingweg 21B in Bovenkarspel.
Voor meer info: www.volkssterrenwachtorion.nl of bel naar 0648850445.?
In het kader van de landelijke sterrenkijkdagen, die voor de 41-ste keer
worden gehouden, zijn sterrenwachten elders in het land ook open voor
publiek( zie www.knvws.nl).

Aanschuiftafel

De aanschuiftafel op woensdag 8 maart
‘WEERBARE KINDEREN’
Voor álle ouders en verzorgers met kinderen
Kan dit meisje of deze jongen wel tegen een stootje of is het niet zo weerbaar?
Tijdens deze tafel gaat het niet over lichamelijk flink of stoer zijn maar over emotioneel en
verstandelijk sterk. Een kind kan een stuk kleiner zijn dan leeftijdgenoten, of misschien niet
zoveel spierballen hebben of een zwakke gezondheid maar evengoed emotioneel weerbaar
zijn.
Daarin spelen ouders en beroepsopvoeders een belangrijke rol. Weerbaar zijn is van groot
belang voor een gezonde ontwikkeling.
Het gaat over waarom het belangrijk is om in de opvoeding aandacht te besteden aan
emotionele weerbaarheid. En natuurlijk volgt dan de vraag: hoe krijgen we een weerbaar
kind? Wat kan de omgeving doen om ervoor te zorgen dat een kind emotioneel stevig in zijn
schoenen staat. Waardoor het kind beter kan omgaan met alledaagse moeilijkheden of
ingrijpende gebeurtenissen in zijn of haar leventje.

Deze aanschuiftafel bestaat uit de 6 bouwstenen

van Triple P:

1 Gevoelens herkennen en accepteren 2 Gevoelens uiten op een passende manier 3 Een
positieve kijk ontwikkelen 4 Vaardigheden voor moeilijke situaties 5 Negatieve gevoelens
hanteren
6 Omgaan met ingrijpende gebeurtenissen

Wij nodigen iedereen van harte uit om deze tafel bij te wonen
Schuif maar aan…… u bent welkom!
Wie:
professionals)
Wat:
Waar:
Wanneer:
Door wie:

Voor álle ouders en andere opvoeders (zoals opa’s en oma’s, de buuf en
De aanschuiftafel met het thema ‘WEERBARE KINDEREN’
De Willibrordusschool, De bouw 64 in Bovenkarspel
Woensdag 8 maart van 9.00 tot 10.30 uur. Inloop vanaf 8.45 uur

Carina Heilig, Welzijn Stede Broec (CJG) en Elles van Amstel VAT

Stede Broec
Voor vragen mailt u naar c.heilig@welzijnstedebroec.nl, of elles@opvoedpakket.nl

‘Op de koffie/thee bij De Klim-Op’
Met elkaar, ouders en teamleden, zonder agenda praten over allerlei onderwerpen die
met onze school te maken hebben. Dat kan op:
woensdagochtend 22 maart
tussen tien voor half negen en kwart over negen
bent u weer van harte welkom (in de teamkamer)!
De koffie en thee (met koek ) staan dan klaar.
Met hartelijke groet en tot ziens!
Het team
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 ik ben jarig!

Bezoek onze website:
www.klim-op.info
Facebook;
De Klim-Op Bovenkarspel

Niels is 27 februari bij ons op school gekomen bij juf Marjo en juf Elles in groep 1/2

