April 2022

Blok ‘De leeuw gaat los’
afgesloten
Jaarlijkse ouderavond 11 mei

Nieuw blok: ‘Onderwaterwereld’

Voorwoord

Inhoud

Wat waren we blij dat we na de
voorjaarsvakantie weer fysiek les mochten
geven. We hadden een mooi lesblok opgezet in
samenwerking
met
Felida.
Als
'tjong®talentteam hadden we een mooi plan
bedacht om aan alle groepen les te geven met
minder leerkrachten. Corona gooide roet in het
eten. Sommige groepen hebben geen lessen
kunnen volgen, andere groepen kregen nog
enkele lessen en een aantal groepen kregen
gelukkig elke week les. Na de meivakantie zijn
we weer als team compleet en hopen we alle
leerlingen te kunnen bedienen. We hebben zin
in het laatste lesblok van dit schooljaar!

Nieuw blok
Nieuws uit de verrijkingsklassen
Ouderavond
HB vragen(v)uur
Nieuws juf Ciska
Vraagbaak
Handige weetjes…
Overzicht verrijkingsklassen

In deze nieuwsbrief leest u een terugblik van
het blok ‘De leeuw gaat los’ en blikken we
vooruit naar blok 5. Er liggen uitdagende
opdrachten klaar voor de leerlingen.
Veel leesplezier en alvast
meivakantie toegewenst!
‘tjong®talentteam
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goede

Onderstaand een fotoverslag uit diverse
verrijkingsklassen.
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Nieuw blok
Het nieuwe blok heet ‘Onderwaterwereld’. Dit
thema start op maandag 9 mei en zal duren t/m
vrijdag 1 juli.

Nieuws uit de verrijkingsklassen
Afgelopen blok hebben de leerlingen van de
verrijkingsklassen gewerkt aan het thema ‘De
leeuw gaat los’. Ruim zes weken was het hard
werken aan een prototype/idee voor leeuw
Simba. Hoe komt hij weer in beweging? De
winnaars Jildou en Lisa mogen hun idee
overhandigen aan katachtigenopvang Felida in
Nijeberkoop. Het bezoek staat gepland op
vrijdag 22 april. Felida was onder de indruk van
alle originele inzendingen.
Zoals elk lesblok kregen de leerlingen lessen
‘leren-leren’ en werd er gefilosofeerd.

Wesley bezig met zijn prototype van een
prothese voor Simba.
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In Oudehorne werd een presentatie gegeven.
Het winnende ontwerp van Lisa en Jildou. Zij
bedachten een kruiptunnel met speeltjes.

door Thúr, Julian en Roan.

Een overzicht van mindset. Gemaakt door
Douwe.

Metz, Boaz en Joas met een verblijf voor Simba.
Bovenaanzicht kruiptunnel, schets en venndiagram.

Een filosofische denkwandeling over ‘leeuwen’.
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Ouderavond

Een schets met toelichting van het ontwerp van
Art en Matz.

De jaarlijkse ouderavond van ‘tjong®talent is
op woensdag 11 mei 2022 en zal worden
gehouden op SWS De Nijewier in Tjalleberd.
Tijdens de ouderavond krijgt u inzicht in onze
manier van werken en is er een spreker
aanwezig. Dit jaar zal dr. Marike Berkhuysen
van ‘Koers in Ouderschap’ een deel van de
avond verzorgen. Ze neemt ons mee in het
thema: ‘Mondigheid, van valkuil naar
voordeel!’

Een filosofische denkwandeling over ‘leeuwen’.

Jelte vult de groepsplanning in. Een belangrijk
onderdeel om overzicht te krijgen en
prioriteiten te stellen.

Vivian, Noud, Marije en Brent bij het
eindresultaat van de opdracht.

Kinderen beginnen vaak te ‘onderhandelen’ als
ze hun zin niet krijgen. Wat Zég je dan? Zeker
bij kinderen met een snelle heldere denkgeest
kun je terecht komen in een woordenwisseling,
die jullie beiden niet dienen! In het licht van de
huidige tijdsgeest gaan we op deze ouderavond
hier dieper op in.
Hoe buig je het mondige argumenteren om
naar respectvol communiceren? Wat is het
verschil precies? Wat is het lange termijn
belang voor jou én voor je kind om hier
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aandacht aan te geven? En wat kun jij als ouder
doen om het (te) mondig argumenteren te
beperken?
De Koers in Ouderschap die je op dit gebied
vaart is o.a. van grote invloed op de wijze
waarop je kind leert omgaan met de druk van
leeftijdsgenoten (marikeberkhuysen.nl).
De ouderavond begint om 19.30 uur en duurt
tot circa 21.00 uur. Klik hier om u aan te
melden. U bent van harte welkom.

HB vragen(v)uur
Voor
collega's
die
een
casus
of
(ondersteunings)vraag hebben op het gebied
van meer- of hoogbegaafdheid is er goed
nieuws! Elke dinsdag vóór een vakantie is er
van 15.00 tot 16.00 uur een online HB
vragen(v)uur.
We
hopen
hiermee
laagdrempelig te kunnen sparren over hoe we
ons onderwijs aan meer- en hoogbegaafde
leerlingen verder kunnen optimaliseren. Let
op! De eerste online bijeenkomst is niet in de
week voor de vakantie, maar op dinsdag 5 juli.

even niet lesgeven, maar ontzettend veel leren.
Na de meivakantie ga ik weer werken op
maandag, woensdag en donderdag.

Vraagbaak
Wat is de
verrijkingsklas?

meerwaarde

van

een

Voor we een antwoord kunnen geven op deze
vraag is het belangrijk dat kinderen een
passend aanbod krijgen op de eigen school. De
meeste scholen vullen dit in door te compacten
(schrappen van lesstof) en te verrijken
(passende verrijkingsstof aanbieden).
Daarnaast kan het belangrijk zijn dat een kind
ontwikkelingsgelijken ontmoet of nog meer
uitdaging krijgt. Voor deze kinderen is het
zinvol om deel te nemen aan de verrijkingsklas.

Wat is de inhoud van een verrijkingsklas?
In een verrijkingsklas werken de kinderen aan
uitdagende opdrachten. Dit zijn opdrachten
van een hoger abstractieniveau. Deze
opdrachten doen onder andere een beroep op
creatief denken, analyseren en evalueren.
Daarnaast wordt er gewerkt aan leren-leren en
executieve functies. Ook sociale en emotionele
vaardigheden en filosoferen komen aan bod.
‘De opdrachten zijn van een hoger
abstractieniveau.’
Op onze jaarlijkse ouderavond gaan we dieper
in op de inhoud van onze verrijkingsklassen.

Nieuws juf Ciska
In december 2021 werd mijn dochter Iva
geboren. Omdat ze 4 weken te vroeg kwam en
nog niet zelfstandig kon drinken, bleven we 2,5
week in het ziekenhuis. “When a child comes,
it's time to learn, not teach” aldus Sadhguru.
Voor mij brak inderdaad een periode aan van

Verrijkingsklas op CBS De Akker in
Oosterwolde.
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Wat is een ‘wisseldag’ en hoe werkt het?
Regelmatig ervaren we dat leerlingen afwezig
zijn in verband met schoolse activiteiten. Om
dit te ondervangen hebben we een
zogenaamde ‘wisseldag’ in het leven geroepen.
Wanneer een leerling uit de verrijkingsklas een
dag afwezig wil zijn om deel te nemen aan
activiteiten met de eigen klas, kan één keer per
jaar de wisseldag worden ingezet.

✓

Wanneer maak ik gebruik van een wisseldag?

✓

Bij schoolactiviteiten die samenvallen met de
verrijkingsklaslessen. Bij activiteiten, zoals
verjaardagsfeesten
van
leerkrachten,
gastlessen, culturele activiteiten, et cetera kan
één keer per jaar de wisseldag worden ingezet.
Bij afwezigheid in verband met een wisseldag
dit graag uiterlijk één week van tevoren melden
bij de ‘tjong®talentleerkracht.
In geval van gezamenlijke vieringen, zoals
Sinterklaas, Kerst en Pasen, schoolkamp of
reisje, de Koningsspelen, een sportdag, et
cetera hoeft de wisseldag niet ingezet te
worden. In geval van twijfel kunt u contact
opnemen met de ‘tjong®talentleerkracht.

✓

✓

✓

✓

Handige weetjes…
✓ Algemene vragen, wijzigingen en/of
opmerkingen m.b.t. ‘tjong®talent kunt
u kwijt op de school van uw kind. In

✓

eerste instantie kunt u terecht bij de
leerkracht van uw kind.
Is uw kind ziek? Meld uw kind even af
bij de leerkracht van de verrijkingsklas.
U kunt de betreffende school bellen of
even mailen. Alvast hartelijk dank.
Een 'wisseldag' voor de verrijkingsklas
kunt u minimaal één week van tevoren
aanvragen. Overleg eerst met uw eigen
school. Zie procedure wisseldag in
informatie folder.
Nieuwsbrieven ontvangt u 5x per
schooljaar en worden verstuurd door
uw eigen school. Verschijningsdata in
de week voor een schoolvakantie.
Een lesblok duurt circa 6-8 weken.
Data worden altijd vermeld in onze
nieuwsbrief en via uw leerkracht van
de verrijkingsklas middels een
doelenblad.
Leerlingen van de verrijkingsklas van
De Tjongerwerven CPO nemen hun
Chromebook mee naar de lessen van
de verrijkingsklas.
Specifieke vragen en/ of opmerkingen
m.b.t. de lessen van ‘tjong®talent kunt
u kwijt aan de talentleerkracht van uw
kind. Op onze website vindt u de
contactgegevens
van
onze
talentleerkrachten.
Op de website kunt u het laatste
nieuws volgen omtrent toptalent en

'tjong®talent.
Zie
www.tjongertalent.nl.
✓ Aanmelden voor de verrijkingsklas?
Neem contact op met de Ib’er op
school.
✓ Overige vragen en/ of opmerkingen
kunt
u
mailen
naar
cpo@tjongerwerven.nl.

Belangrijke data:
Maandag 9 mei start blok 5.
Woensdag 11 mei: ouderavond.
Woensdag 25 mei: geen lessen i.v.m.
studiedag De Tjongerwerven CPO.
Donderdag 26 en vrijdag 27 mei: geen lessen
i.v.m. Hemelvaart.
Maandag 6 juni: geen lessen i.v.m. Pinksteren.
Vrijdag 1 juli: laatste les blok 5.
Maandag 5 september: start blok 1.
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Overzicht verrijkingsklassen ‘tjong®talent

Wij wensen jullie een fijne
meivakantie!
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