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Blok Expeditie Einstein
afgesloten
Belang van verrijkingswerk

Online toptalentklassen

Voorwoord
Wederom werden de scholen gesloten en
heropend. Voor u als ouder(s)/verzorger(s)
vroeg deze periode ongetwijfeld inzet en
flexibiliteit,
bedankt
daarvoor.
De
toptalentlessen gingen vrijblijvend online door.
Sommige leerlingen benutten de vrijheid die de
opdrachten rondom het thema Expeditie
Einstein boden om hun creativiteit een boost te
geven. Zie verderop in de nieuwsbrief een
aantal spectaculaire voorbeelden. Na de
voorjaarsvakantie zal toptalent voorlopig
online op school plaatsvinden. De uitwerking
hiervan leest u verderop in de nieuwsbrief.
‘tjong®talentteam
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Nieuw blok: Energie voor
biodiversiteit
Het nieuwe blok heet “Energie voor
biodiversiteit”. De leerlingen zullen zich
verdiepen in biodiversiteit en zonne-energie.
Dit thema start op maandag 1 maart en zal
duren t/m donderdag 22 april.
Gedurende dit blok zal toptalent voorlopig
online op de eigen school plaatsvinden. We
willen de toptalentlessen zo inrichten, dat het
een geringe impact heeft voor de leerlingen en
leerkrachten.
Voor de toptalentgroepen met leerlingen uit
groep 1, 2 en 3 worden de opdrachten elke
week gemaild naar de betreffende
groepsleerkrachten. In deze mails staan de
instructies van de opdrachten, 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 opdrachten om te gaan en deze een plek te
geven in hun lesprogramma. De leerlingen
mogen de opdracht(en) ook uitvoeren met een
andere (toptalent)leerling. De leerkracht kan
het resultaat vervolgens delen met de
toptalentleerkracht.

‘De leerlingen zijn deze manier van
videobellen gewend vanuit het

afstandsonderwijs. Hier willen wij op
voortborduren’
De leerlingen uit groep 4 t/m 8 krijgen online
toptalentles op de ochtend dat zij gewoonlijk
ook toptalentles hebben. Voor elke
toptalentgroep is er een Google Classroom
ingericht, waarin een talentleerkracht van
09.00 tot 11.30 uur 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 8.30 uur in hun eigen klas. Om
9.00 uur loggen de leerlingen in via
ZuluConnect bij de verrijkingsklas in Google
Classroom om deel te nemen aan de
toptalentles. De toptalentleerkracht begeleidt
deze ochtend de toptalentleerlingen 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 rond 11.30
uur.
Heeft u vragen of opmerkingen, schroom niet
om contact op te nemen. Wij doen ons best om
er een geslaagd blok van te maken.
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Nieuws uit de toptalentklassen
Dit blok hebben de toptalentleerlingen gewerkt
aan het blok Expeditie Einstein. Fijn dat
sommige leerlingen zich hebben ingezet om,
ondanks het thuisonderwijs, de opdrachten
van toptalent te voltooien. Onderstaand een
fotoverslag.
Proefje met ijs door Stan uitgevoerd.
Een piramide van mandarijnen en spruitjes van
Nikky.

Ontwerp van een robot die alles kan.

De onmogelijke puzzel door Miriam gemaakt.

Bjorn maakt een Bjorndriaan tosti.
Dorian maakte van eten een kunst door een
eetmonster te maken.

Eten is een kunst gemaakt door Iris.
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Ouderavond
Op woensdag 14 april 2021 vindt de jaarlijkse
ouderavond over toptalent plaats. De avond zal
zich online afspelen of op CBS De Mandebrink
in Appelscha. We houden u op de hoogte.

Herstel juf Gerrie
Juf Gerrie de Boer start na de
voorjaarsvakantie weer met het (online)
lesgeven aan de toptalentklas onderbouw in
Oosterwolde. We zijn blij dat zij weer kan
beginnen.

Vraagbaak
Vraag van een ouder: is het belangrijk dat mijn
kind in deze tijd van thuiswerken, naast het
reguliere schoolwerk, werk voor toptalent
blijft maken?

Zeker blijft dat belangrijk! Een meer- of
hoogbegaafde leerling blijft behoefte houden
aan extra uitdaging. Het reguliere schoolwerk is
vaak (te) makkelijk voor meer- en
hoogbegaafde leerlingen. Hierdoor hoeft de
leerling weinig moeite te doen en bestaat het
risico om ‘leerlui’ worden. Bovendien heeft een
meer- of hoogbegaafde leerling belang bij
andersoortig werk. Niet meer van hetzelfde of
wat moeilijker werk, maar juist werk dat een
andere manier van denken vraagt. Veel meeren hoogbegaafde leerlingen zijn creatieve
denkers. De manier van werken bij toptalent
biedt ruimte voor eigen inbreng. Zodoende
kunnen (ook) creatieve denkers optimaal aan
hun trekken komen. Juist voor deze denkers
was het recente blok, Expeditie Einstein,
geschikt.
Ook al blijft toptalentwerk van belang, de
hoeveelheid tijd die een leerling hiervoor
beschikbaar heeft en de zelfstandigheid van
leerlingen loopt uiteen. Bovendien verschillen
thuissituaties in de mate van begeleiding die
geboden kan worden. Zodoende heeft
toptalent in de periode van thuiswerken een
meer vrijblijvend karakter gehad. Na de
voorjaarsvakantie zal toptalent online op de
eigen school plaatsvinden. We blijven ons
inzetten om de toptalentleerlingen zo optimaal
mogelijk te begeleiden.
Ciska Tillema

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 toptalentleerkracht. U kunt de
betreffende school bellen of even
mailen. Alvast hartelijk dank.
✓ Een 'wisseldag' voor de toptalentklas
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 6-8 weken. Data
worden altijd vermeld in onze
nieuwsbrief
en
via
uw
toptalentleerkracht
middels
een
doelenblad.
✓ Toptalentleerlingen
van
De
Tjongerwerven CPO nemen hun
Chromebook
mee
naar
de
toptalentlessen.
✓ 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
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contactgegevens
van
onze
talentleerkrachten.
✓ Op de website kunt u het laatste
nieuws volgen omtrent toptalent en
'tjong®talent.
Zie
www.tjongertalent.nl.
✓ Overige vragen en/ of opmerkingen
kunt
u
mailen
naar
cpo@tjongerwerven.nl.

Een ladder getekend door Sjoerd

Thomas bedenkt meerdere ideeën voor een
krukje.

Belangrijke data:
Maandag 1 maart 2021: start blok 4 toptalent
(online).
Vrijdag 2 april 2021: geen lessen i.v.m. Goede
Vrijdag.
Maandag 5 april 2021: geen lessen i.v.m.
Tweede Paasdag.
Woensdag 14 april 2021: ouderavond
toptalent.
Donderdag 22 april 2021: einde blok 4
toptalent.
Maandag 17 mei 2021: start blok 5 toptalent.

Roan doet een ijsproefje
Etenskunst van Jildou
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