Amersfoort, 26 oktober 2015
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Beste ouders en leerkrachten,
De herfstvakantie is al weer voorbij en een eerste periode ligt achter ons. De hoogste tijd voor
een nieuwsbrief vanuit de plusklas. Met elkaar kijken we terug op fijne dinsdagen waarin we
veel gedaan en geleerd hebben. In het begin was het even wennen aan elkaar, maar al snel
zagen we dat zich een groep vormde.

Er waren ochtenden bij dat we zo hard gewerkt hebben, dat we later dan gepland aan de
pauze toekwamen. We losten dit op door ’s middags ook wat later te beginnen. De kinderen
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speelden daardoor een poosje alleen op het schoolplein. Dit was en groot succes. Er werd
samen gevoetbald (jongens van groep 5 tot en met 8) en op het klimrek gespeeld. De kinderen
vroegen of we dit vaker gaan doen. Af en toe zullen we ze daar de gelegenheid voor geven.
Vakken
Bijbelse geschiedenis
In de klas wordt hard gewerkt en nagedacht. Tijdens de Bijbelles hebben we met elkaar
nagedacht over “wijsheid, trots of nederig”. Op dit moment denken we na over
“eigengerechtigheid”. Het zijn geen gemakkelijke thema’s, maar we merken dat het goed is
om er met elkaar over na te denken.
Rekenen
Met rekenen worden allerlei hersenkrakers opgelost. De ene keer lukt dat eter dan de andere
keer. Zelfs de hersenen van de jufs hoor je af en toe kraken.
Engels
De afgelopen weken hebben we een start gemaakt met het vak Engels. De voertaal tijdens de
les is Engels. We merken dat steeds meer kinderen in het Engels proberen te antwoorden.
Fouten maken is niet erg, daar leren we juist van!
Thema beroepen
Het thema beroepen hopen we binnenkort af te ronden. De kinderen hebben zich allemaal
verdiept in een beroep. Morgen verwachten we dat de kinderen uit groep 6-8 een product
over hun beroep inleveren. De kinderen uit groep 5 hebben op school een muurkrant over
hun beroep gemaakt. Op Prinsjesdag hebben we met de kinderen die wel op school waren
een aantal beroepen uitgeprobeerd: Bruggenbouwer( met Kapla), banketbakker (met
scheerschuim en kralen), metselaar (een gebouwtje maken van suikerklontjes), archeoloog (
in een bak zand kapotte voorwerpen opzoeken en net zolang puzzelen tot het voorwerp in
elkaar gelijmd kon worden).
De vader van Aron Bakker is in de klas geweest om wat te vertellen over zijn beroep
architect. Dat was erg leerzaam. We maakten van Kapla een kruk waar zelfs juf Janet op kon
zitten!
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Verder werden de kinderen door meneer Bakker uitgedaagd om een brug te bouwen, van
spaghetti, die een afstand van 40 cm overbrugt. In koppeltjes van twee personen werd met
een half pak spaghetti en een rolletje plakband hard gewerkt. Vervolgens hebben we met
blokken getest hoe sterk de bruggen waren. En daar waren sterke bruggen bij!
Huiswerk
Iedere week krijgen de kinderen uit groep 6-8 huis/schoolwerk mee (de kinderen van groep
5 krijgen op dit moment alleen voor Engels huiswerk). Dit betekent dat de kinderen zelf
moeten plannen en overleggen wanneer ze het werk maken. Rekentijgers is bedoeld om op
school te maken, om er zo voor te zorgen dat de kinderen zich op school niet gaan vervelen/
of veel zitten te lezen. Ander huis/schoolwerk kan zowel op school als thuis gemaakt
worden. Dat ligt aan de opdracht. Het gebeurt regelmatig dat de kinderen naar de
bibliotheek moeten om opzoek te gaan naar informatie. Het spreekt voor zich dat dit vanuit
huis moet gebeuren.
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Ouderavond
Voor de herfstvakantie heeft u een mail ontvangen met een uitnodiging voor de ouderavond
D.V. 3 november 2015. Deze ouderavond begint om 19.45 uur. Het thema van de
ouderavond is: “de sociaal emotionele- en geloofsontwikkeling van het hoogbegaafde kind”.
Spreker voor deze avond is Dineke van Kooten (52 jaar, in het dagelijks leven eigenaar van
Emmaüs Coaching) coacht o.a. hogeropgeleiden/leidinggevenden) heeft veel ervaring met
hoogbegaafden. Vanuit Choochem en vanuit haar werk begeleidt ze veel hoogbegaafden die
christen zijn en daarin door hun hoog sensitiviteit, hoog religiositeit en hoge intelligentie
veel verder en dieper willen gaan dan een gemiddelde christen. Ook kinderen worstelen al
jong met allerlei essentiële levens- en geloofsvragen. Dat is niet altijd even makkelijk. Dineke
van Kooten zal aan de hand van theorie en praktijk zoveel mogelijk vragen van ouders
beantwoorden.
Op dit moment hebben we nog onvoldoende zicht op hoeveel ouders en leerkrachten we
kunnen rekenen. Het zou fijn zijn als u zich uiterlijk 31 oktober 2015 aanmeldt voor deze
ouderavond via a.vanhell@educatis-rpo.nl. Ook als u niet aanwezig kunt zijn, is het fijn als u
dat even laat weten.
Belangrijke data
3 november 2015: ouderavond; aanvang 19.45 uur
15 december 2015: meegeven portfolio
5 januari 2016: contactmiddag/avond voor ouders en leerlingen
12 januari 2016: contactmiddag/avond voor ouders en leerlingen
Enquête
Binnenkort ontvangt u via de mail een korte enquête met een aantal vragen over de
plusklas.
Met vriendelijke groet,
Juf Janet en Juf Gerdien
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