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Voorwoord  

Gelukkig konden de toptalentleerlingen aan 

het einde van het schooljaar het blok 

‘Tuinsafari’ gezamenlijk afronden. In deze 

nieuwsbrief leest u meer over het eerste 

toptalentblok van het nieuwe schooljaar. Ook 

wordt onder andere ingegaan op de indeling 

van volgend schooljaar en de intensere 

begeleiding van meer- en hoogbegaafde 

leerlingen.  

We wensen u veel leesplezier en een zonnige 

zomervakantie! 
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Nieuw blok: ‘Jij doet ertoe’ 

Het nieuwe blok heet ‘Jij doet ertoe’. Tijdens dit 
blok wordt ingegaan op actuele thema’s, zoals 
racisme en vrijheid van meningsuiting. De 
leerlingen kunnen kiezen uit uiteenlopende 
opdrachten, passend bij hun interesses. Het 
nieuwe blok start op maandag 24 augustus en 
eindigt op vrijdag 2 oktober 2020.  

Nieuws uit de toptalentklassen 

Dit blok hebben de toptalentleerlingen gewerkt 
aan het thema ‘Tuinsafari’. Gedurende het blok 
verschoven de lessen voor de meeste 
leerlingen van online naar fysiek. De 
toptalenten hebben het thema als actueel 
ervaren. Ze konden goed hun creativiteit erin 
kwijt en de resultaten waren uiteenlopend.  
Hieronder ziet u voorbeelden van enkele 
prachtige resultaten: 
 

  
Tuinontwerp van een droomtuin in het 
ontwerpprogramma van Gardena. 

 

 
Maquette droomtuin, compleet met zwembad. 
 

 
Op onderzoek in de schooltuin en omgeving. Er 
werden vele waterdieren en insecten gevonden.  
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Mindmap na een presentatie over insecten.  
 

 
Tuinontwerp in Minecraft. 
 

 
Met de loep op onderzoek uit.  
 

 
 

 
Het bouwen van een insectentuin/hotel.  
 

 
Op tuinsafari in een wilde tuin.  
 

 
Maquette op schaal van droomschoolplein 
 
 
 

 
 
Een droomtuin met blotevoeten pad.  
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Presentatie van een droomtuin 
 

Indeling volgend schooljaar  

Samen met deze nieuwsbrief wordt ook de 
indeling van volgend schooljaar verstuurd. Kijk 
goed op welke dag en locatie uw zoon of 
dochter volgend schooljaar les heeft. De 
toptalentlessen starten weer op maandag 24 
augustus.  

Begeleiding meer- en 
hoogbegaafdheid  

Volgend schooljaar zal ‘tjong®talentteam meer 
op de scholen aanwezig zijn om leerkrachten te 
ondersteunen in het verder optimaliseren van 
de begeleiding aan meer- en hoogbegaafde 
leerlingen. Op deze manier hopen we de 
verbinding tussen de toptalentklas en de 
reguliere klas te versterken. 

Herstel juf Lina 

Na de meivakantie ben ik in overleg met het 
team van CBS De Adelaar weer begonnen met 
lesgeven aan kleine groepjes kinderen. 
Gelukkig ging dit zo goed dat mijn uren 
langzaamaan zijn uitgebreid. Ik vond het 
heerlijk om de kinderen weer te zien, te 
spreken en les te geven. Net zo fijn is het om 
weer deel uit te maken van ‘tjong®talentteam. 
Wij, juf Ciska, meester Bouke en ik, hebben de 
laatste weken weer fysiek overlegd op gepaste 
afstand. Na de zomervakantie ga ik verder met 
twee ochtenden lesgeven aan de toptalenten 
op CBS De Adelaar. Ik heb er zin in. Eerst gaan 
we genieten van een heerlijke zomervakantie. 

Lina Tuinstra 

Introductie Filofreek 

Meester Thomas is een oud-toptalentleerling, 
die nu op het VWO zit. Om zichzelf extra uit te 
dagen geeft hij filosofielessen aan 
toptalentleerlingen. De online lessen maakte 
hij extra prikkelend door ze te introduceren als 
Filofreek. Bekijk zijn humoristische filmpjes op 
www.tjongertalent.nl/toptalentklas  

 

Filofreek met filosofische vragen 
 

Uitslag ‘Duurzaam 2050’ 

In het najaar van 2019 werkten de 
toptalentleerlingen aan het blok ‘Duurzaam 
2050’. Zij bedachten oplossingen op het gebied 
van wonen, verplaatsen en produceren. Deze 
oplossingen zijn ingestuurd en beoordeeld 
door een jury vol experts. Helaas zijn geen van 
onze toptalenten verkozen tot winnaar. Echter, 
de jury heeft elk idee van feedback voorzien. 
Deze terugkoppeling is op te vragen bij de 
toptalentleerkracht. Zie verder: 
https://brightideas.generationdiscover.nl/the
mawinnaars-2019-2020/.  

Handige weetjes… 

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

http://www.tjongertalent.nl/toptalentklas
https://brightideas.generationdiscover.nl/themawinnaars-2019-2020/
https://brightideas.generationdiscover.nl/themawinnaars-2019-2020/
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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 
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 24 augustus 2020: start blok 1 
toptalent. 
Vrijdag 2 oktober 2020: einde blok 1 toptalent.  
Maandag 19 oktober 2020: start blok 2 
toptalent.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Leerlingen en ouders, bedankt voor 
jullie ondersteuning en inzet! 
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