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Voorwoord

Nieuw blok: ICT Idee 2.0

Wat waren de leerlingen én wijzelf blij dat er
weer fysiek werd lesgegeven. Het afgelopen
blok hebben de toptalenten veel mogen leren;
werken
aan
persoonlijke
leerdoelen,
executieve functies, filosoferen en uiteraard
het thema ‘Jij doet ertoe’, waarin ze leerden
over discriminatie, respect en racisme. In deze
nieuwsbrief leest u een verslag van ons eerste
blok. Ook wordt er vooruitgeblikt naar het
volgende thema: ICT Idee 2.0. Juf Lina en juf
Gerrie schrijven hoe het met hun gaat.

ICT idee 2.0 is de titel van blok 2. Gedurende
het blok zullen de leerlingen aan de slag gaan
met zelf ontworpen games, websites en/of
animaties. Op 19 oktober zal het blok starten
en de laatste lessen vinden plaats op 11
december 2020.
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Nieuws uit de toptalentklassen
Dit blok hebben de toptalentleerlingen gewerkt
aan het thema ‘Jij doet ertoe’. Arnold
Helmantel van discriminatiemeldpunt Tumba
en Jaleesa Schiphorst van Black Lives Matter
gaven open en genuanceerde gastlessen. De
onderbouwleerlingen brachten een bezoek aan
de voedselbank

Inhoud
.
Nieuw blok: ICT Idee 2.0
Nieuws uit de toptalentklassen
Herstel juf Lina
Herstel juf Gerrie
Handige weetjes…

In de gastles van discriminatiemeldpunt Tumba
komt onder andere het hebben van
vooroordelen aan bod.

Toptalentleerlingen onderbouw bekijken welke
producten er in een pakket van de voedselbank
zitten.
Tenslotte presenteerden de toptalenten hun
uitgewerkte opdrachten, die aansloten bij
diverse interessegebieden. Hieronder ziet u
een aantal voorbeelden van enkele prachtige
resultaten:

1
1
2
2
3
Jaleesa Schiphorst vertelt hoe Black Lives
Matter is ontstaan.

Een toptalentleerling bereidt shakshuka.
1

Presentatie van een dorp waarin mens en dier
gelijk zijn.
Filosoferen met meester Thomas over de
geschiedenis van Wolvega.
Een gastles van discriminatiemeldpunt TUMBA.

Antidiscriminatietaarten van Danny, Crijn en
Cas.

Leerlingen in Oudehorne versieren het plein
met: ‘Jij hoort erbij’

Logo tegen discriminatie gemaakt op de
computer door Thomas.
2

Herstel juf Lina
Dit wordt denk ik (en hoop ik van harte) mijn
laatste stukje over hoe het met mijn herstel
gaat. Na de zomervakantie ben ik begonnen
met twee ochtenden les te geven aan de
toptalentklassen op CBS de Adelaar. Meester
Bouke stond natuurlijk stand-by. Het gaat zo
goed met mijn re-integratie, dat ik na de
herfstvakantie de twee klassen zelfstandig ga
lesgeven en meester Bouke zijn andere
werkzaamheden weer kan oppakken. Vanaf 1
november ga ik de toptalentklas op vrijdag in
Oudehorne van meester Bouke geleidelijk
overnemen. We gaan ervan uit dat ik voor de
kerstvakantie mijn ‘eigen’ toptalentklassen
weer lesgeef en ook volledig in het team
meedraai. Na twee jaar zal ik gelukkig weer
helemaal hersteld zijn. Lina Tuinstra

Herstel juf Gerrie
Hierbij even een update over hoe het met mij
gaat. Ik denk dat iedereen weet dat we op 28
juni jl. heel abrupt afscheid moesten nemen
van onze oudste zoon Egbert, vanwege een
ernstig motorongeval. Dit trieste gebeuren
zorgt ervoor dat ik op dit moment de
toptalentklas onderbouw in Oosterwolde nog
niet voor mijn rekening neem. Ondertussen
heb ik wel weer mijn werk (lesgeven aan groep
1) in Appelscha opgepakt. Het omgaan met en
verwerken van dit verlies is zwaar. Ik las dat je

rouwen kunt beschouwen “als een baan erbij”
en zo voelt het ook. Het is intensief en vergt
veel energie. Daarom is het ook lastig te zeggen
wanneer ik de draad van het voorbereiden en
lesgeven aan de toptalentklas weer kan
oppakken. Gelukkig is juf Ciska er om de
kinderen les te geven! En natuurlijk hoop ik
jullie allemaal weer spoedig te kunnen
ontmoeten! Gerrie de Boer
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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

✓
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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 19 oktober 2020: start blok 2
toptalent.
Vrijdag 11 december 2020: einde blok 2
toptalent.
Maandag 4 januari 2021: start blok 3
toptalent.
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