Amersfoort, oktober 2017

Beste ouders en leerkrachten,

Inmiddels zijn de kinderen alweer zeven keer in de plusklas geweest. We willen u graag op de
hoogte stellen van wat we de afgelopen periode in de plusklas hebben gedaan.
De eerste twee weken hebben we
gewerkt rondom het thema 'Bodem'.
We leenden een leskist van de
universiteit Wageningen. Met behulp
van deze leskist onderzochten we de
bodem
rondom
school. Verder
leerden de leerlingen welke soorten
bodem we in Nederland kunnen
vinden en wat de voor- en nadelen
zijn van de bodemsoorten.
Vervolgens zijn we gestart met het
thema 'Duurzaamheid'. We dachten
na over vragen als ‘Wat is
duurzaamheid?’, ‘Is duurzaamheid
iets voor christenen?’ enz. We
leerden wat een ecologische
voetafdruk is en of onze voetafdruk
groot of klein is. We stelden de vraag
hoe we onze voetafdruk kunnen
verkleinen en waarom het nodig is Figure 1 Bodemonderzoek
onze voetafdruk te verkleinen. Bij het
Groene huis in Amersfoort leenden we de leskist 'Energiek'. Deze leskist bevat verschillende
proefjes en onderzoeken die met energie te maken hebben. Daardoor leerden we dat er
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verschillende manieren zijn om energie
op te wekken en welke manieren
duurzaam zijn. Ook het voedsel dat we
gebruiken is van invloed op het milieu:
Waar komt ons voedsel vandaan?
Welke energie is gebruikt om ons
voedsel te produceren?
Tijdens de Bijbelstudie denken we na
over het leven van Paulus. Wie was
Paulus? Hoe is hij tot verandering
gekomen? Hoe probeerde hij de Joden
ervan te overtuigen dat Jezus de
Messias is? Hoe werd er in de eerste
gemeenten omgegaan met onenigheid,
zoals het wel of niet besnijden van de
heidenen?
Op een van de eerste dinsdagen hebben
alle kinderen een of twee persoonlijke Figure 2 Energie proefjes
leerdoelen
opgesteld.
Daarbij
gebruiken we de Doelenvaardigheidsposter van het SLO. Op deze poster staan veel doelen.
De kinderen mochten doelen van deze poster, die ook in hun map te vinden is, kiezen als
persoonlijk leerdoel. Om je doel te bereiken is het van belang om te leren doorzetten. Ieder
kind heeft in zijn of haar map een doelenberg waarop de doelen staan geschreven. De
kinderen kunnen aan deze doelen werken in de plusklas, op school en thuis. Vraagt u er maar
eens naar. Op deze manier willen we bereiken dat de kinderen zich eigenaar voelen van hun
leerproces. Na de herfstvakantie evalueren we met de kinderen of het lukt om aan
persoonlijke leerdoelen te werken en waar nog aan gewerkt moet worden. Voor de
kerstvakantie bespreken we in hoeverre de kinderen hun persoonlijk leerdoel hebben bereikt.
Na de kerstvakantie hopen we aan nieuwe doelen te werken.
Op dinsdag 31 oktober gaan de kinderen aan de slag met het recyclen van afval. Wilt u uw
kind er aan herinneren dat hij of zij materialen hiervoor meeneemt (voor zover hij of zij dat
nog niet heeft gedaan), zodat de kinderen deze middag hiermee aan de slag kunnen?
We herinneren u eraan dat er geen plusklas is op dinsdag 24 oktober. Uw kind wordt op school
verwacht in zijn of haar eigen groep.
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Verder wijzen we u erop dat ziekmelden kan via het mailadres van de plusklas of via tel.nr.
033-3033120.
We wensen iedereen een fijne herfstvakantie!
Hartelijke groet,
Janet en Gerdien
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