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Informatie
 29 november: geen
Plusklas op De Biezenkring.

Nieuws uit de Plusklassen
Na de herfstvakantie zijn er weer nieuwe leerlingen gestart in onze Plusklassen. Zij zijn weer
hartelijk verwelkomd door de leerlingen die al in
de klassen zaten. Het blijft bijzonder om te zien
hoe leerlingen van verschillende scholen en verschillende leeftijden zo snel een echte groep
vormen!

Plusklas op De Krullevaar omdat alle leerlingen
zijn afgemeld i.v.m. het
Sinterklaasfeest op hun
eigen school. Ik wens de
leerlingen een hele fijne,
feestelijke dag op hun
eigen school!

 5 december: geen
Plusklas op De Krullevaar.

 6 december: geen
Plusklas op De Touwladder.

 20 december: geen
Verschillende thema’s in de klassen
Sinds de herfstvakantie werken de verschillende
Plusklassen niet meer op het zelfde moment aan
eenzelfde thema. De thema’s wisselen tussen de
groepen. Alle groepen krijgen dus het thema aangeboden, maar niet meer op hetzelfde moment.
Voor meer informatie over de thema’s verwijs ik
naar de volgende pagina.

Vrije dagen van Plusklassen
Zoals u in de paarse kolom ziet zijn er een aantal
vrije dagen van de Plusklassen. Dit komt omdat de
locatie waar de Plusklas gegeven wordt op deze
dag een vrije dag heeft. Op 5 december vervalt de

Rapportages
Voor de kerstvakantie ontvangen alle scholen van
mij een rapportage over hun leerlingen in de
Plusklassen. Hiermee vindt de eerste overdracht
plaats tussen de Plusklas en de eigen school. Bij
bijzonderheden is er uiteraard al eerder contact
geweest.
Voor leerlingen die na de herfstvakantie in de
Plusklas zijn begonnen, komt er een korte rapportage van de eerste indrukken. Het is nog te kort
om een uitgebreide rapportage over deze leerlingen te geven.
De school zorgt voor een overdracht naar de
ouders.

Plusklas op De Biezenkring.

 24 december t/m 4
januari: Kerstvakantie

De thema’s waar op dit
moment aan wordt gewerkt:
Bedreigingen in de natuur
Wie ben ik?
Klassiek geluid

Graphic organizers
De graphic organizers helpen
bij het visueel maken van data,
informatie of ideeën. In de
Plusklas wordt elk thema tenminste één graphic organizer
aangeboden. Via de nieuwsbrief
weet u welke organizers recent
zijn aangeboden. Wellicht kunnen de leerlingen deze in hun
eigen klas ook gebruiken.

zijn:

De organizers die in de afgelopen periode zijn aangeboden





Stukjes van de taart



Evaluatieformulier

Bij het thema Klassiek geluid is
ook de volgende organizer
aangeboden:
Tipple Ven Diagram

Thema’s in de verschillende Plusklassen
Woensdagochtend op OBS de
Krullevaar

Donderdagochtend op OBS de
Touwladder

Donderdagmiddag op OBS de
Biezenkring

Klassiek geluid
24 oktober - 7 november

Bedreigingen in de natuur
25 oktober - 8 november

Wie ben ik?
25 oktober - 8 november

Bedreigingen in de natuur
14 november - 12 december

Wie ben ik?
15 november - 13 december

Klassiek geluid
15 november - 13 december

Wie ben ik?
9 januari - 23 januari

Klassiek geluid
10 januari - 24 januari

Bedreigingen in de natuur
10 januari - 24 januari

Thema’s
Bedreigingen in de natuur

Natuurwetenschappelijk inzicht
De leerlingen zijn bezig met de bedreigingen voor
mens en dier. Zij bedenken een oplossing voor een
bedreiging en leren hoe zij deze door middel van
een pitch aan elkaar kunnen presenteren. De
winnaar is natuurlijk het groepje met het beste
idee!
Daarnaast maken de leerlingen een digitaal webpad over bedreigde dieren.
De leerlingen leren in dit thema o.a.:


Oplossingen bedenken



Presenteren



Feedback geven en ontvangen



Informatie verzamelen en bewaren

Wie ben ik?

De leerlingen leren in dit thema o.a.:


Trots te zijn op zichzelf en hun werk



Aangeven wat ze willen leren



Waar ze goed en minder goed in zijn



Eigen keuzes maken

Klassiek geluid

Kunstzinnige uitingen / creativiteit / muziek
De leerlingen zijn bezig met klassieke muziek. Ze
maken vergelijkingen tussen verschillende soorten klassieke muziek. Ze leren hierover een mening te vormen.
Daarnaast maken we een geluidskaart van omgevingsgeluiden en een abstract schilderij op muziek.
De leerlingen leren in dit thema o.a.:

Sociale vaardigheden / zelfredzaamheid



Zelfstandig werken als het nodig is

De leerlingen zijn bezig met het in kaart brengen
van hun eigen kwaliteiten. Ook staat de vraag ‘Hoe
zien anderen mij?’ centraal.



Doorzetten wanneer iets niet direct lukt



Zichzelf blijven in een groep en een eigen
mening durven geven

We spelen het Kinderkwaliteiten spel en verwerken onze kwaliteiten in een 3D-model van onszelf.
Daarnaast lezen we uit het boek ‘Ben jij een Cheetah?’.



Luisteren

Net voor de kerstvakantie
ontvangt u een nieuwe
nieuwsbrief vanuit de
Plusklassen!

