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21
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Boeken-op-kleedjes-verkoop
Schrieversronte gr 5/6
Herfstvakantie
Studiemiddag lln vrij 12.00 u.

Doe-Talentklas:
Vorig jaar hebben wij als team onze visie
op het onderwijs geformuleerd. In de
vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen
over de keuze voor het Thematisch
Onderzoekend Leren.
Ook hebben we toen uitgesproken dat we
aandacht willen voor ieders talenten.
Nu zijn er kinderen die talenten hebben
die buiten de studieboeken liggen.
Dagelijks worden zij geconfronteerd met
vakken waar zij moeite mee hebben. We
willen daarom starten met een DoeTalentklas. In deze klas ligt de focus op de
praktische, technische en sociale
vaardigheden en minder op de cognitieve
vaardigheden.
De Doe-Talentklas is voor leerlingen uit de
groepen 6, 7 en 8 die uitstromen op
Praktijkniveau, Basisniveau of
Basis/Kaderniveau en die vooral leren
door te doen.
Na de herfstvakantie zullen deze
leerlingen op de donderdagochtend bezig
gaan met deze talentklas.

We werken met de Doe-Talentklas samen
met het Terra Wolvega, waar we op de
donderdagochtend een lokaal mogen
gebruiken.
Ook willen we bedrijven gaan bezoeken
waar de leerlingen opdrachten gaan
uitvoeren.

Een keer in de vier weken zal er een bezoek
worden gebracht naar een
bejaardenhuis/verzorgingshuis waar de
leerlingen een vaste taak zullen hebben.
We hopen dat de leerlingen uit de DoeTalentklas na afloop een beter zelfbeeld
krijgen, meer zelfvertrouwen en meer zin
hebben in de toekomst.
We hopen dat zij zullen ervaren, door
praktisch bezig geweest te zijn, dat leren
ook leuk en zinvol kan zijn.
Opening Kinderboekenweek:
Vanmorgen hebben wij samen met de
leerlingen van de Heidepolle de
Kinderboekenweek met als thema:
“Reis mee” geopend.
De leerlingen hadden zich verzameld in de
geopende gezamenlijke
gemeenschapsruimte waar een catwalk was
getekend.
Verschillende leerkrachten hadden zich
verkleed en de leerlingen moesten raden
welk beroep of welke activiteit werd
uitgebeeld of naar welk land iemand was
gereisd.
De opening werd afgesloten met een dansje
door de leerlingen (bovenbouw) van beide
scholen.

Facebook
Zie voor de actuele verslagen van
activiteiten onze
Facebookpagina en website
Met een vriendelijke groet namens
het team,
Freerk Elzinga

