Amersfoort, april 2017

Beste ouders en leerkrachten,

In deze nieuwsbrief praten we u weer bij over de plusklas. Na de voorjaarsvakantie hebben
we het project ‘Alles verandert’ afgerond met het spelen van het Rafa Rafa spel. De klas wordt
verdeeld in twee groepen. Iedere groep leert een eigen cultuur aan. Als beide groepen de
cultuur onder de knie hebben, mogen de leerlingen om de beurt bij de andere cultuur gaan
kijken. Ze observeren de andere cultuur, zo proberen ze erachter te komen wat de regels van
de andere cultuur zijn. De leerlingen leren hierdoor
dat er vele culturen zijn en dat de cultuur waarin je
opgroeit van invloed is op hoe je de wereld om je
heen waarneemt.
Na afronding van bovengenoemd project zijn we
gestart met het project ‘Ontwerp een spel’. Eerst
hebben we kennisgemaakt met het model ‘Talent in
ontwikkeling’ (zie hiernaast). Via deze link kunt u
meer lezen over het model:
https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerendsignaleren/talent-in-ontwikkeling.
We denken o.a. na over talenten, kwaliteiten, belemmeringen
(welke factoren kunnen mijn ontwikkeling in de weg staan?).
Dat betekent dat we veel praten en denken over ‘wie ben
ik?’, ‘wat wil ik?’ en ‘wat kan ik?’. Alle kinderen hebben een
test ingevuld om te kijken welke manier van denken bij hen
past: praktisch, creatief of analystisch. Deze manieren van
denken zijn nodig om tot een goed plan te komen. Daarom is
hiermee bij de vorming van de groepjes zoveel mogelijk
rekening gehouden. Vervolgens gaan de kinderen in groepjes
uiteen en krijgen ze de opdracht om met elkaar het
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besproken model om te zetten in een spel. Hierbij komen veel vaardigheden kijken:
samenwerken, je eigen idee parkeren zodat je goed naar de ander kan luisteren,
verschillende ideeën naast elkaar zetten en samen één goed idee verder uitwerken, omgaan
met conflicten (ja, die zijn er ook!). Na de meivakantie vervolgen we dit project.
Verder hebben we de afgelopen periode gewerkt aan ‘leren leven’. We dachten na over ‘Wie
ben ik?’, ‘Wat kan ik?’, ‘Wat is zelfvertrouwen?’, ‘Wat zijn niet-helpende gedachten?’, ‘Hoe
zet ik niet-helpende gedachten om in helpende gedachten?’, enz.
De kinderen in groep 7/8 hebben met Engels allemaal een presentatie gehouden rondom het
thema ‘Ziekte en gezondheid’. Allerlei onderwerpen kwamen langs zoals hartziekten,
hypermobiliteit en nog veel meer. Groep 5/6 heeft gewerkt rondom het thema stad. We lazen
een boekje over de Eiffeltoren en leren daardoor spelenderwijs steeds meer Engelse woorden.
Tijdens de Bijbelstudie hebben we Psalm 22 bestudeerd. De Psalm is geschreven door David.
We ontdekten veel overeenkomsten tussen het leven David en de Heere Jezus. We leerden
dat deze Psalm een profetie is van Christus’ lijden.
Af en toe hebben we wel eens tijd
over. Dan lossen we samen raadsels op
of we beelden beroepen uit. Zie de
foto hiernaast.
We wensen jullie een fijne en goede
vakantie! Op dinsdag 9 mei hopen we
de kinderen weer te ontmoeten.

Hartelijke groet,
Janet en Gerdien
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