Oktober 2021

Blok “Missie Mol 3.0” afgesloten

Nieuw thema: “Time rider”

De wisseldag

Voorwoord

Nieuw blok: ‘’Time rider”

Wat waren de leerlingen én wijzelf blij dat er
weer fysiek werd lesgegeven. Het afgelopen
blok hebben de leerlingen veel mogen leren;
werken
aan
persoonlijke
leerdoelen,
executieve functies, filosoferen en uiteraard
het thema ‘Missie Mol 3.0’, waarin ze op
creatieve wijze mochten speuren. De kinderen
konden kennismaken met elkaar en het
‘tjong®talentteam. We worden al regelmatig
herkend op de scholen.

Het nieuwe blok heet ‘Time rider’. In dit thema
reizen de kinderen naar de toekomst en doen
ze verslag van hun ervaringen. Het blok start op
dinsdag 26 oktober en zal duren t/m vrijdag 17
december.

In deze nieuwsbrief leest u een verslag van ons
eerste blok. Ook wordt er vooruitgeblikt naar
het volgende thema: “Time rider”.
Veel leesplezier en een fijne herfstvakantie
toegewenst!
‘tjong®talentteam

Nieuws uit de verrijkingsklassen
Dit blok hebben de kinderen van de
verrijkingsklas gewerkt aan opdrachten
behorende bij het thema “Missie Mol 3.0”. De
kinderen van de bovenbouw hebben een
gastles gehad van een oud-zeeman. Andere
hoogtepunten waren het ontwerpen van een
(niet-wandelend) eiland en het schrijven van
een script voor Missie Mol 4.0. De onthulling
vond via een livestream plaats. De Mol was
meester Bouke en het woord was ‘verplaatsen’
Hieronder treft u een fotoverslag aan:

Via een livestream werden de Mol en het
woord onthuld.
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Toptalenten uit Appelscha krijgen een gastles
van oud-zeeman dhr. Aardema.

1

De betrokkenheid is groot bij het ontwerpen en
bedenken van argumenten voor een nietwandelend eiland.
Een beschermd eiland gemaakt in Oudehorne

De eilanden van de kinderen uit de
onderbouw.

Gerbrich haalde met haar onderzoek de krant
van Schiermonnikoog.
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Wisseldag

Nieuws juf Ciska

Regelmatig
ervaren
we
dat
leerlingen
afwezig
zijn
in
verband met schoolse activiteiten. Om dit te
ondervangen hebben we een zogenaamde
“wisseldag” in het leven geroepen.

De zwangerschap van juf Ciska verloopt
voorspoedig. Echter, het RIVM adviseert een
personeelslid dat 28 weken of meer zwanger is
om 1,5 meter afstand te bewaren. Wanneer dit
in de praktijk niet voldoende mogelijk is, kan
worden gekeken naar alternatieven. In
samenspraak met juf Ciska is er voor gekozen
om de lessen de komende periode digitaal
plaats te laten vinden. In december gaat juf
Ciska met verlof. Zodra we weten hoe haar
verlof wordt ingevuld, zullen we u op de hoogte
brengen.

Wanneer een leerling uit de verrijkingsklas een
dag afwezig wil zijn om deel te nemen aan
activiteiten met de eigen klas kan één keer per
jaar
de
wisseldag
worden
ingezet.
Wanneer maak ik gebruik van een wisseldag?
Bij schoolactiviteiten die samenvallen met de
verrijkingslessen. Bij activiteiten, zoals
verjaardagsfeesten
van
leerkrachten,
gastlessen, culturele activiteiten, et cetera kan
één keer per jaar de wisseldag worden ingezet.
Bij afwezigheid in verband met een wisseldag
dit graag uiterlijk één week van tevoren melden
bij de ‘tjong®talentleerkracht.
In geval van gezamenlijke vieringen, zoals
Sinterklaas, Kerst en Pasen, schoolkamp/reisje,
de Koningsspelen, een sportdag, et cetera
hoeft de wisseldag niet ingezet te worden. In
geval van twijfel kunt u contact opnemen met
de ‘tjong®talentleerkracht.







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 toptalent kunt u
kwijt aan de toptalentleerkracht van
uw kind. Op onze website vindt u de
contactgegevens
van
onze
toptalentleerkrachten.
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.
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Belangrijke data:

Dinsdag 26 oktober 2021: start blok 2
toptalent.
Donderdag 30 november 2021: lesuitval groep
Wolvega i.v.m. studie.
Donderdag 2 december: lesuitval groep
Oudehorne i.v.m. Sinterklaas.
Vrijdag 3 december: lesuitval groep
Oosterwolde i.v.m. Sinterklaas.
Vrijdag 17 december 2021: einde blok 2
toptalent.
Dinsdag 11 januari 2022: start blok 3 toptalent.

Wij wensen iedereen een fijne vakantie!
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