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Voorwoord  

Wederom werden de scholen gesloten en 

heropend. Voor u als ouder(s)/verzorger(s) 

vroeg deze periode wederom flexibiliteit, 

bedankt daarvoor. Gelukkig gingen de 

verrijkingslessen online door. 

Na de voorjaarsvakantie kunnen we weer fysiek 

lesgeven. We kijken ernaar uit om alle kinderen 

weer te ontmoeten in het lokaal.  

Momenteel zijn we blok 4aan het voorbereiden 

en onze manier van werken blijft niet 

onopgemerkt. Afgelopen week kwam een 

filmploeg van het SLO/Kennisnet onze manier 

van voorbereiden en werken vastleggen.  

In deze nieuwsbrief leest u een terugblik van 

het blok Expeditie prehistorie en blikken we 

vooruit naar blok 4. Een ‘wild’ blok waarin we 

gaan samenwerken met dierenopvangcentrum 

Felida in Nijeberkoop. Er ligt een uitdagende 

opdracht klaar voor de leerlingen. 

Veel leesplezier en alvast een goede 

voorjaarsvakantie toegewenst! 

‘tjong®talentteam 

  

 

 

Inhoud 

Nieuw blok    1                   
Nieuws uit de verrijkingsklassen  1  
Interview    3                     
Vraagbaak            3 
Week van de hoogbegaafdheid  3 
Handige weetjes…   4 
 

Nieuw blok  

Het nieuwe blok heet ‘De leeuw gaat los!’. Dit 
thema start op dinsdag 1 maart en zal duren 
t/m donderdag 14 april. In samenwerking met 
opvangcentrum Felida verdiepen de leerlingen 
zich in leeuwen. Er ligt een uitdagende 
opdracht voor ze klaar. Welke? Dat verklappen 
we in les 1.  

Blok 4 staat in het teken van Felida in 
Nijeberkoop.  

Voor de woensdaggroep in Appelscha is er een  
wijziging. Juf Lina zal deze ochtenden lesgeven 
en taken van meester Bouke vervangen.  

Nieuws uit de verrijkingsklassen 
 
Afgelopen blok hebben de leerlingen van de 
verrijkingsklassen gewerkt aan Expeditie 
prehistorie. Leerlingen werkten samen of 
individueel aan een opdracht of onderzoek.  
Daarnaast kregen ze lessen ‘leren-leren’ en 
werd er  gefilosofeerd met meester Thomas.  
 
‘Leerlingen werkten samen of individueel aan 

een opdracht of onderzoek’ 
 

Een groep in Oudehorne kreeg zelfs een gastles 
‘archeologie’ van meneer De Roos. 
Onderstaand een fotoverslag uit onze 
verrijkingsklassen.  
 

Noëlle maakte prehistorische dieren van klei.  
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3D voorstelling van Maarten, Annika en Luuk. 
 

 
 
Douwe maakte een samenvatting aan de hand 
van de Cornell-methode. 
 

 
Een presentatie van het spel Senet. 
 

 
 

 
Mindmaps over dino’s van Art en Matz  
 

 
Een fossiel van een dino opgraven  
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Het oude Egypte van Mees en Marije 

 
Een huis van de eerste boeren in de prehistorie 

 
Dennis presenteert de opdracht over jagers en 
verzamelaars 
 

Interview  

Afgelopen week zijn er opnames gemaakt door 
de partijen (waaronder o.a. Kennisnet en SLO) 
die betrokken zijn bij aanvraag Impuls 
Open Leermateriaal, welke is ingediend bij het 
Nationale Groeifonds.  

‘Wij hebben laten zien hoe we lesmateriaal 
ontwikkelen en onze visie gegeven over open 

leermateriaal’ 

Het doel van deze video is om meer scholen 
enthousiast te maken over de beoogde impuls 
voor het gebruik van open leermateriaal en de 
kansen die dat met zich meebrengt voor het 
onderwijs. Hiervoor is Kennisnet en SLO met 
ons in gesprek gegaan. Wij hebben laten zien 
hoe we lesmateriaal ontwikkelen en onze visie 
gegeven over open leermateriaal.  

 

Het interview van Kennisnet/SLO op CBS De 

Adelaar. 

 Vraagbaak 

Vraag van een ouder: is het belangrijk dat mijn 
kind verrijkingswerk maakt naast het 
reguliere schoolwerk?  
 
Zeker is dat belangrijk! Een meer- of 
hoogbegaafde leerling blijft behoefte houden 
aan 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 meer- en 
hoogbegaafde leerlingen zijn creatieve 
denkers. De manier van werken in de 
verrijkingsklas biedt ruimte voor eigen inbreng. 
Zodoende kunnen (ook) creatieve denkers 
optimaal aan hun trekken komen.  
 

Week van de hoogbegaafdheid 

Van 5 t/m 13 maart is De Week van de 
Hoogbegaafdheid. In deze week wordt  het 
onderwerp positief onder de aandacht 
gebracht en kennis over hoogbegaafdheid 
verspreid. Ook wij doen mee aan het delen 
van kennis. Op maandag 7 maart geven wij 
een online bijeenkomst over het verrijken 
van je lessen aan de hand van Bloom. De 
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bijeenkomst (Teams) is voor leerkrachten 
van CPO De Tjongerwerven. De 
leerkrachten ontvangen binnenkort een 
uitnodiging om deel te nemen.  

  

 

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 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  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. 

✓ Overige vragen en/ of opmerkingen 
kunt u mailen naar 
cpo@tjongerwerven.nl. 

 

 

 

Belangrijke data: 
 
Maandag 28 februari: geen les! 
Dinsdag 1 maart: start blok 4 
Maandag 7 maart: Let op! Eerste les voor 
maandaggroep te Oosterwolde 
Donderdag 14 april: einde blok 4 
Maandag 9 mei: start blok 5 
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