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4 maart 2019 
 
 
Beste ouders en verzorgers van groep 6, 
 
 
De vierde periode is begonnen met het thema ‘Mensen’. Het is een heel breed thema, waarin we 
nadenken over onszelf, hoe wij samen leven, ons lichaam, gezondheid en ziekte en onze 
hersenen. Zoals gewoonlijk beginnen we met een mindmap. Deze week denken we ook na over 
een interview. De kinderen krijgen de opdracht om volgende week iemand te interviewen en dat 
op te nemen om met elkaar in de klas te bekijken.  
 
Opening  
Vandaag was de grote opening van het thema. Tussen 9.00 en 10.30 uur heeft iedere groep vijf 
mini-colleges gevolgd over uiteenlopende onderwerpen met als centrale thema natuurlijk de 
mens en hoe we elkaar kunnen helpen. Jelmer van der Plas, maker van het Rotterdams 
Jeugdjournaal was bij ons op school aanwezig zijn. Weer eens iets anders dan een fotoverslag! 
 
Werkstuk 
We gaan later in deze periode in tweetallen een klein werkstuk maken over een bekend persoon, 
iemand die veel betekend heeft voor andere mensen. Het is handig om nu vast na te gaan 
denken over welke persoon de kinderen meer zouden willen weten. Misschien is het wel iemand 
die ze hebben leren kennen in de Archiklas of het Junior College! 
 
Archiklas 
Dinsdagochtend hebben we de eerste les ‘Archiklas’ gehad. In een lessenserie worden de 
kinderen meegenomen in een plan om te gaan bouwen op een andere planeet. Als het goed is, 
heeft u via de app de foto’s al kunnen zien.  
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Erasmus Junior College 
Vandaag was ook voor de meeste leerlingen het eerste Erasmus Junior College. Door deze extra 
lessen gaan we op dit moment anders om met de taakbrief. We gaan deze nu gebruiken als 
weekplanner en proberen nog beter te leren om het werk zelf te plannen. 
 
Formulier typcursus 
U heeft voor de vakantie een brief ontvangen over een typcursus die aangeboden wordt via 
school. Maandag hebben de kinderen ook een folder meegekregen, waarin nog duidelijker staat 
wat u kunt verwachten. Om te starten hebben we wel de gegevens nodig van de kinderen die 
mee gaan doen. Geeft u het formulier mee terug naar school? Voor de zekerheid zal ik de brief 
nogmaals in de bijlage meesturen. 
 
Stagiaire 
Op donderdag 7 maart start juf Lisette als stagiaire bij ons in de klas. Ze zal zich binnenkort aan 
u voorstellen via de mail. We hopen met elkaar een fijne tijd te hebben en veel van elkaar te leren. 
 
Rapporten 
Aanstaande vrijdag krijgen de kinderen de rapporten mee naar huis. Volgende week gaan we 
samen, met uw zoon/dochter in gesprek. De intekenlijst hangt inmiddels op de deur van het 
lokaal. 
 
Hartelijke groet en tot volgende week! 
 

Lieneke van Oosten 

 


