Amersfoort, Februari 2018

Beste ouders en leerkrachten,

Het is bijna voorjaarsvakantie. Middels deze nieuwsbrief stellen we u op de hoogte van wat
we in de plusklas hebben gedaan in de afgelopen periode.
Voor de kerstvakantie zijn we begonnen met het project ‘Luther’. In verschillende groepjes
hebben de leerlingen een onderzoeksvraag geformuleerd rondom het thema ‘Luther’. De
onderzoeksvraag werd onderverdeeld in deelvragen. Een aantal middagen werkten de
leerlingen aan het beantwoorden van de deelvragen en uiteindelijk probeerden ze een
antwoord te vinden op hun onderzoeksvraag (bijv. ‘Waarom kwam Johannes Hus wel op de
brandstapel en Maarten Luther niet?’).
Vervolgens kregen de leerlingen de opdracht om een filmpje te maken rondom hun
onderzoeksvraag.
Een
hele
dinsdagmiddag zijn de leerlingen
druk bezig geweest om op een
originele manier iets te filmen over
het leven Luther.
Vorige week en deze week zijn we
naar het Van Lodenstein College
geweest. De leerlingen leerden
hoe ze de gemaakte filmpjes
konden bewerken tot een mooi
geheel.
Een groot aantal leerlingen uit groep 7 en 8 heeft de afgelopen periode teksten geleerd over
filosofen. Er zijn verschillende manieren om een tekst aan te leren. Met deze verschillende
manieren maakten de leerlingen kennis. Per twee filosofen kregen de leerlingen een repetitie.
Op de repetitie wordt niet alleen feitelijke kennis getoetst, maar ook inzicht (Bijv. ‘Vind je
Socrates wel of geen filosoof? Bedenk hierbij wat je geleerd hebt over wat een filosoof doet.
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Leg je antwoord uit.’). Op deze manier bereiden we de leerlingen voor op het voortgezet
onderwijs.
Andere leerlingen hebben lessen rondom ‘leren leven’ gevolgd. Hiervoor gebruiken we het
boekje ‘Hoogbegaafd, nou èn?’. Bij dit boekje zit een werkboekje. De leerlingen maken hierin
opdrachten om zichzelf beter te leren kennen. We merken dat de leerlingen het fijn vinden
dat ze zichzelf herkennen in wat ze lezen uit het boekje en in het gesprek dat ze met elkaar
hebben.
Tijdens de Bijbelstudies hebben we ons gericht op Luther. We lazen korte fragmenten uit
Luthers werk en legden daar de Bijbel naast. We ontdekten dat Luther niet zoveel kon met de
brief van Jakobus. Hij dacht dat Jakobus bedoelde dat we nog steeds goede werken moeten
doen om zalig te worden. Luther las deze brief door de bril van de Rooms Katholieke Kerk.
Op dinsdagmiddag 30
januari
mochten
ouders bij ons in de
klas komen kijken.
Tijdens deze middag
kregen de leerlingen
de opdracht een
knikkerbaan
te
ontwerpen waarbij de
knikker er precies 7
seconden over moest
doen om vanaf het
begin tot aan het eind
te komen. Dat was een hele uitdaging!
We wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie toe!

Hartelijke groet,
Janet en Gerdien
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