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Blok ‘Time rider’ afgesloten

Nieuw thema: ‘Expeditie prehistorie’

Verrijkingsklas gaat online
door

Voorwoord

Inhoud

Wat waren we aan het begin van het schooljaar
blij dat we weer fysiek mochten lesgeven.
Halverwege het lesblok ‘Time rider’ zijn we
overgegaan op online lesgeven. We merken dat
de kinderen (en scholen en ouders) flexibel zijn.
Naast het online lesgeven werd er voor een
aantal groepen ook gewisseld van leerkrachten
en lesdagen. We hebben ons best gedaan er
weer goede online lessen van te maken en met
z’n allen hebben we mooie momenten beleefd.
Gelukkig hebben de kinderen de opdrachten
van ‘Time rider’, hier en daar met wat
aanpassingen,
kunnen
afronden
en
gepresenteerd.
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In deze nieuwsbrief leest u een verslag van ons
tweede blok. Ook wordt er vooruitgeblikt naar
het volgende thema: ‘Expeditie prehistorie’.
Veel leesplezier en een fijne kerstvakantie
toegewenst!
‘tjong®talentteam
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Nieuw blok: ‘Expeditie
prehistorie’
In het oude jaar gingen we naar de toekomst en
in het nieuwe jaar gaan we terug in de tijd. Het
nieuwe blok heet ‘Expeditie prehistorie’.
Gedurende dit thema reizen de kinderen naar
het
verleden
en
maken
ze
een
onderzoeksverslag of denkopdrachten. Het
blok start op maandag 10 januari en zal duren
t/m vrijdag 11 februari. De lessen van juf Ciska
worden zoveel mogelijk door meester Bouke en
juf Lina vervangen. Halverwege blok 3 kunnen
er nog wijzigingen plaatsvinden. Bij
veranderingen in lesdagen of wisseling van
leerkrachten brengen we u zo spoedig mogelijk
op de hoogte.
Voorlopig vinden de verrijkingslessen online
plaats. Hoe worden de lessen vanaf 10 januari
2022 gegeven?

Groep 1 t/m 3:
Voor de verrijkingsgroepen met leerlingen uit
groep 1, 2 en 3 worden de opdracht(en) elke
week gemaild naar de betreffende
groepsleerkrachten. In deze mails staan de
instructies van de opdracht(en), eventuele
filmpjes en de benodigde materialen. De
leerlingen hebben een week de tijd om in hun
eigen klas aan de opdracht(en) te werken. We
moedigen de leerkrachten aan om creatief met
de opdracht(en) om te gaan en deze een plek
te geven in hun lesprogramma. De leerlingen
mogen de opdracht(en) ook uitvoeren met een
andere leerling uit de (verrijkings)klas. De leerkracht kan het resultaat vervolgens delen met
de leerkracht van de verrijkingsklas.
Groep 4 t/m 8:
De leerlingen uit groep 4 t/m 8
krijgen online les op de ochtend dat zij
gewoonlijk ook verrijkingsles hebben. Voor
elke verrijkingsklas is er een Google Classroom
ingericht, waarin een leerkracht van de
verrijkingsklas van 8.45u tot 11.30u bereikbaar
is via Google Meet. De leerlingen zijn deze
manier van videobellen gewend vanuit het
afstandsonderwijs. Hier willen wij op
voortborduren.
Op de betreffende ochtend starten de
leerlingen om 8.30u in hun eigen klas. Om
8.45u loggen de leerlingen in via ZuluConnect
bij de verrijkingsklas in Google Classroom. De
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leerkracht van de verrijkingsklas begeleidt deze
ochtend de leerlingen met instructies en
contactmomenten met behulp van Google
Meet. Van de groepsleerkrachten wordt ruimte
gevraagd voor zelfstandige verwerking en het
faciliteren van materialen. De leerlingen
hebben hun Chromebook, koptelefoon/
headset, wisbordje, papier, liniaal en etui met
pen, potlood, gum en kleurpotloden nodig. De
les eindigt om 11.30u.

De eerste les van ‘Time Rider’.

Nieuws uit de verrijkingsklassen
Dit blok hebben de kinderen van de
verrijkingsklas gewerkt aan opdrachten
behorende bij het thema ‘Time rider’. De
kinderen mochten een kijkje in de toekomst
nemen en fantaseren over hoe het er uit zal
komen te zien. De kinderen zijn begonnen met
brainstormen over een gekozen jaartal. Aan de
hand van het brainstormen werden er door de
kinderen drie onderwerpen uitgekozen. De drie
onderwerpen werden in detail uitgewerkt. Met
argumenten gaven de kinderen aan waarom
het ontwerp in hun tijdperk paste. Halverwege
het lesblok gingen we over op online lessen. De
kinderen hebben dit goed opgepakt en
afgelopen week hebben we mooie presentaties
gezien. Hieronder treft u een fotoverslag aan:

Kinderen uit de verrijkingsklas van Wolvega
programmeren de Beebot zodat die over de
door de kinderen ontworpen kamers van de
toekomst gaat.
Een geheime boodschap ontdekken. De
verrijkingsklas middenbouw te Wolvega.

De kinderen van de middenbouw maken een
boek over de toekomst. De voorkant van Julia
haar boek
Hoe ging het in deze les met de executieve
vaardigheid ‘Geef niet op’?
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Art en Matz geven de ander de opdracht
hetzelfde werkje te bouwen zonder dat ze
elkaar zien. Ze moeten heel goed vertellen wat
ze doen.

Vivian en Brent geven een presentatie aan de
groep over de uitvinder James Watt.

Roan gaf verslag van het jaar 4099.

Marljin presenteert haar nieuw ontworpen
planeet aan Benaiah, Julia en juf Lina.

Gespot door Joas en Boaz in het jaar 9500: een
autorolbaan.

Een les leren-leren: presentaties van beroemde
uitvinders.

Presentaties van de donderdaggroep op de
Mandebrink.

Een bagagevervoerder in 2743 zweeft door de
lucht. Gemaakt door Metz.
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Geboortenieuws

Online inloggen

Juf Ciska is op maandag 13 december bevallen
van een dochtertje. Haar dochter Iva kwam vier
weken te vroeg. Het gaat goed met beide en we
hopen dat ze gauw naar huis mogen. Hartelijk
gefeliciteerd met de geboorte van Iva en samen
veel geluk toegewenst!

Een kind kan vanaf elke locatie inloggen in de
verrijkingsklas, mits het een laptop bij de hand
heeft en zijn/haar inlogcodes weet voor Zulu
Connect. Als uw kind heeft ingelogd bij Zulu
Connect staat er op het scherm een icoontje
van Classroom. (De naam van de Classroom
staat erbij.) Klikt uw kind op het icoontje met
de verrijkingsklas dan kan hij/zij deelnemen
aan de online les. U kunt altijd de eigen
leerkracht of de leerkracht van de
verrijkingsklas om hulp vragen.

Sjoerd deed verslag van zijn vliegende auto
van 500 km per uur.

Vraagbaak

Matthijs ging coderen met LEGO.
Iva
Bernard, onze projectleider, heeft maandag 20
december een dochter gekregen. Zijn dochter
Merle en gezin maken het goed. Hartelijk
gefeliciteerd met de geboorte van Merle en
veel geluk toegewenst met z’n vijven!

Waarom zitten er maar ongeveer 10
leerlingen in de toptalentklas?
Dat zijn er al heel wat. Gemiddeld (landelijk)
zitten er in een plusklas namelijk 8 leerlingen.
Leerkrachten zijn deze periode druk bezig
(geweest) met het kerstvieringen, wat doen
jullie in deze periode?
Wij voeren deze periode gesprekken met
ouders, IB’ers, directeuren, leerkrachten en/of
leerlingen. Ook de inhoud en indelingen voor
het nieuwe blok en nieuwsbrief komen voorbij.
We kunnen net als alle andere leerkrachten
bijna genieten van de kerstvakantie.

Merle
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Hoe kun je een dubbel bijzondere leerling*
het best ondersteunen in de eigen klas?
Deze vraag komt vaak voorbij. Het antwoord is
ook niet eenvoudig, maar naar ons idee begint
het met een band opbouwen (relatie), kijken
naar de sterke en belemmerende factoren.
Maak de leerling eigenaar van het leerproces.
Het blijft maatwerk…. Lukt het niet? Schakel
dan een deskundige in.
*Dit betreft leerlingen met kenmerken van
begaafdheid en leer- en/ of gedragsproblematiek.

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.
✓ Nieuwsbrieven ontvangt u 5x per
schooljaar en worden verstuurd door
uw eigen school. Verschijningsdata in
de week voor een schoolvakantie.

✓ Een lesblok duurt circa 5-8 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
verrijkingslessen.
✓ Specifieke vragen en/ of opmerkingen
m.b.t. de lessen van de verrijkingsklas
kunt u kwijt aan de leerkracht van de
verrijkingsklas van uw kind. Op onze
website vindt u de contactgegevens
van onze leerkrachten.
✓ Op de website kunt u het laatste
nieuws
volgen
omtrent
verrijkingsklassen en 'tjong®talent. Zie
www.tjongertalent.nl.
✓ Overige vragen en/ of opmerkingen
kunt
u
mailen
naar
cpo@tjongerwerven.nl.

Maandag 10 januari 2022: start blok 3
verrijkingsklas online (vanaf groep 4).
Vrijdag 11 februari 2022: einde blok 3
toptalent.
Maandag 28 februari 2022: start blok 4
verrijkingsklas.

Wij wensen iedereen fijne
feestdagen en een gezond
2022!

Belangrijke data:
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