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Verder in dit nummer: 

Voorwoord  

Het einde van het schooljaar nadert met rappe schreden. Wij zijn (nog) niet bezig met 

vakantieplannen en warm weer, wél met het maken van plannen voor het nieuwe schooljaar. 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere wat het nieuwe, uitdagende thema zal zijn. Via de 

mail verneemt u op welke dag en locatie uw kind volgend schooljaar les zal krijgen. Let op: er 

zijn een aantal wijzigingen. Noteer verder woensdag 12 oktober a.s. alvast in uw agenda! Op 

deze datum zal de uitgestelde ouderavond plaatsvinden. Meer informatie treft u verderop in 

de nieuwsbrief aan.  

Veel leesplezier en alvast een lange, zonnige zomervakantie toegewenst! 

‘tjong®talentteam 
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Nieuws uit de verrijkingsklassen 
 
 
Afgelopen blok hebben de leerlingen van de verrijkingsklassen gewerkt aan het thema 
‘Onderwaterwereld’. De leerlingen konden kiezen uit diverse opdrachten die gericht waren op 
analyseren, evalueren en creëren. Ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten waren welkom om de 
presentaties bij te wonen. Natuurlijk werd er ook onderzoek gedaan. Zo werd er gedetermineerd bij 
het slootonderzoek en werd de pH-waarde bepaald bij labonderzoek. De proefjes rondom 
oppervlaktespanning werden als verrassend en leerzaam ervaren. Enkele groepen hadden een  
excursie naar ‘WaterProof’ in Lelystad. Eén groep kreeg een gastles. De kinderen hebben geleerd over 
sonar, onderwatergeluid en dijken bouwen die bestendig zijn tegen getijden en waterstromingen. De 
kinderen hebben het als zeer leerzaam ervaren. 
Onderstaand een fotoverslag uit diverse verrijkingsklassen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie aan de ouders/verzorgers. 

Vondsten van het slootonderzoek worden gedetermineerd. 

PH-waarde bepalen om de kwaliteit van 
slootwater te vergelijken. 

Gastles WaterProof. 

Proefjes waarbij oppervlaktespanning 
wordt onderzocht. 

Onderzoeksverslag ‘Hoe beweegt een vis?’ 
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Stof tot nadenken 

Nieuw blok 
  
Het nieuwe blok heet ‘Stof tot nadenken’. In dit 

blok denken de leerlingen mee over het vinden 

van oplossingen voor het stikstofprobleem. Dit 

thema start op maandag 5 september en zal 

duren t/m vrijdag 7 oktober. Let op: de 

groepswinnaars gaan door naar de finale. Deze 

is op donderdag 13 oktober.  

Ouderavond  

Op woensdag 12 oktober a.s. is het zover! De 
jaarlijkse ouderavond van ‘tjong®talent zal 
plaatsvinden en wel met een bijzondere 
spreekster! Dr. Marike Berkhuysen van ‘Koers 
in Ouderschap’ neemt ons mee in het thema: 
‘Mondigheid, van valkuil naar voordeel!’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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. De avond vindt plaats bij 

SWS De Nijewier in Tjalleberd. Klik hier om u 

aan te melden. Ouder(s)/verzorger(s) en 

leerkracht(en) zijn van harte welkom.   

HB vragen(v)uur 

Voor collega's die een casus of 

(ondersteunings)vraag hebben op het gebied 

van meer- en hoogbegaafdheid is er goed 

nieuws! Door middel van het HB vragen(v)uur 

hopen we laagdrempelig te kunnen sparren 

over hoe we ons onderwijs aan meer- en 

hoogbegaafde leerlingen verder kunnen 

optimaliseren. De volgende online 

bijeenkomst is op dinsdag 11 oktober.  

 

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 

https://forms.gle/xXgXn5Fowfa8nMxE9
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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  'tjong®talent. 
Zie www.tjongertalent.nl. 

 

2022-2023 

Belangrijke data: 
 

Maandag 5 september: start blok 1 
Vrijdag 7 oktober: einde blok 1 
Woensdag 12 oktober: ouderavond 
Donderdag 13 oktober: finale blok 1 
Maandag 24 oktober: start blok 2 
 

Dagen School School 
Maandag MB 

Akker 
Juf Ciska 

BB 
Adelaar 
Juf Lina 

Dinsdag BB 
Akker 

Meester Bouke en juf Lina 

 

Woensdag BB 
Mandebrink 

Juf Ciska 

 

Donderdag OB 
Mandebrink 

Juf Gerrie 

MB 
Adelaar 
Juf Lina 

Vrijdag MB/BB 
Meester S. Wijbrandischool 

Meester Bouke 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.tjongertalent.nl/
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Colofon 
Redactie: TT-team 
Vormgeving: TT-team 
Tip voor de redactie: cpo@tjongerwerven.nl 
Juli 2022 
www.tjongertalent.nl 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


