Amersfoort, april 2018

Beste ouders en leerkrachten,

Deze week begint de meivakantie. In deze nieuwsbrief geven we u een indruk van wat we in
de afgelopen periode hebben gedaan in de plusklas.
Tijdens de Bijbelstudies hebben we ons verder verdiept in het leven van Paulus. We zijn
inmiddels bij zijn derde zendingsreis aangekomen. We denken met elkaar na over wat
moeilijke woorden betekenen. Het is fijn dat we in de plusklas een stapel ‘Bijbels met uitleg’
tot onze beschikking hebben. Als er wordt gevraagd ‘wat betekent dit?’, zoeken ze uit zichzelf
in de “Uitlegbijbel” of de betekenis daar staat. Verder denken we met elkaar na over wat we
kunnen leren van datgene wat we lezen en wat het ons te zeggen heeft.
Groep 7 en 8 hebben samen met juf Gerdien de draad weer opgepakt met Rekentijgers. Het
is leuk om te zien hoe de kinderen met elkaar de antwoorden bespreken. Ze zijn heel
betrokken en discussiëren met elkaar over het antwoord.
Verder hebben de kinderen de afgelopen periode een heel aantal teksten moeten leren over
filosofen. Dat was best weleens moeilijk en lang niet altijd leuk. Afgelopen dinsdag hebben we
‘leren leren’ afgesloten met een repetitie op voorwaarde dat ze een voldoende zouden halen
voor hun repetitie. Het was een grote opluchting voor ze dat ze allemaal een voldoende
haalden.
De kinderen die na de ochtendpauze bij juf Janet zitten, hebben nagedacht over zichzelf en de
ander. Dit n.a.v. het (vragen)boek “Hoogbegaafd, nou en….?!”
De meeste kinderen genieten van de uitdagende opdrachten van rekentijger. Een enkeling
merkt dat op dat gebied nog overwinningen te behalen zijn. Ook dat mag er zijn!
Het is fijn dat alle kinderen op dit moment hun huiswerk voor rekentijger trouw maken!
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De denkspellen die de kinderen doen, worden moeilijker en daarmee uitdagender. Hier en
daar klinkt nog weleens een zucht. Maar gelukkig is er ook regelmatig een juichkreet te horen
als er na lang zwoegen, zweten en doorzetten toch weer een level is gehaald.
Sinds een aantal weken filosoferen we met elkaar over diverse onderwerpen. Het is mooi om
te zien dat de kinderen steeds beter leren om elkaar vragen te stellen zonder zelf een oordeel
te geven.

Foto 1 Er wordt hard gewerkt aan het project 'Landen'

De middagen waren zeven weken lang gevuld met het project ‘Landen’. Ieder kind koos een
land. Vervolgens konden ze kiezen uit verschillende opdrachten rondom hun land zoals de
klederdracht van het land, belangrijke personen in je land, het klimaat van je land,
bezienswaardigheden in je land, de taal van je land, enz. Ieder kind werkte zelfstandig aan zijn
of haar opdracht. Op de laatste plusklasdag maakte ieder kind een presentatie over zijn of
haar land op een tafel. Vanaf drie uur mochten ouders in de klas komen kijken. Het was een
leuk en gezellig moment om dit project af te sluiten. Via de volgende link
https://drive.google.com/drive/folders/1MhX98kC1HkJn9yfjjPVGwFHZmWCferEO?usp=shari
ng vindt u nog meer foto’s van het project ‘Landen’.
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Foto 2 Presentatie project 'Landen'

Foto 3 Presentatie project 'Landen'

We wensen iedereen een fijne en goede meivakantie. D.V. dinsdag 15 mei hopen we de
kinderen weer in de plusklas te ontmoeten.
Hartelijke groet,
Janet en Gerdien

De bovenschoolse plusklas van Educatis is een initiatief van de Johannes Calvijnschool, de Daniëlschool en de Willem Farelschool

