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Beste kinderen, beste ouders,

Tsja ... en toen hadden we opeens vakantie. Het voelt alsof we nog maar net 
zijn gestart. Wat hebben de kinderen hard gewerkt aan het thema en aan alle 
andere onderwerpen. In de school hangt een echt werksfeertje, want de kinde-
ren willen de spaarzame momenten echt gebruiken voor het afronden van hun 
werk.

Na de vakantie starten we met het thema dieren. Daar kan iedereen uiter-
aard zijn energie en creativiteit weer in kwijt. Tussendoor doen kinderen soms 
individu eel, soms in een groepje mee met Rotterdamse initiatieven. Zo heeft 
een aantal schakers meegedaan aan het  Erasmiaans Schoolschaakfestijn. 
We zijn trots op hen, want ze hebben niet alleen gewonnen, maar gaan ook door 
naar het NK! 
Enkele kinderen uit verschillende groepen hebben hun muzikale talenten 
getoond tijdens de  voorbereiding op het ‘Jong Roffa Songfestival’. 
 
Groep 8 gaat de laatste periode van hun basisschoolcarrière in. Zij zullen ons 
hoogstwaarschijnlijk in de komende periode versteld doen staan van hun 
creativi teit en acteertalent. We kijken er nu al naar uit!
 
Na de meivakantie staan twee studiedagen gepland. Deze momenten zal het 
team naast een korte terugblik vooral gebruiken om vooruit te kijken. Wat is er 
dit jaar i.v.m. COVID19 nog niet helemaal gelukt, wat leren we daarvan en welke 
accenten leggen we in het komende schooljaar? We houden u op de hoogte. 
Voor nu alvast een hele fijne vakantie toegewenst.

Bert Wierenga
Directeur Quadratum

Onder meer in 
deze nieuwsbrief

Leren leren 02

HUB weer van start 02

Wie is juf Annouke Knopper? 03

Quadratum bij 04 

Jong Roffa Songfestival  

Eerste stappen naar een 05 

groen schoolplein 

https://quadratum.org/quadratum-1e-op-erasmiaans-schoolschaakfestijn-en-door-naar-nk/
https://zangexpress.nl/jongroffa/


P.02 - Quadratum Nieuwsbrief april 2021

Het klinkt zo simpel… je stampt even 
18 woordjes in je hoofd. Of je leert 5 
bladzijden tekst voor een toets. Saai en 
voor veel van onze leerlingen ‘horror’. 
Moeilijke berekeningen snappen, daar 
word je enthousiast van. Een lastig 
raadsel lijkt vanzelf te gaan, maar 
stampen…?
In groep 7 krijgen de kinderen dan 
ook les in ‘leren leren’. Snelwegen 
aanleggen en archiefkasten in je hoofd 
opruimen. Quizzen maken en stukken 
markeren. We proberen allerlei strate-
gieën, zodat de kinderen straks weten 
welke het best bij hén past.
Maar zijn er nou ook tips voor ieder-
een? Jazeker. Kijk maar eens naar 
onderstaande tips:

 – Laat je overhoren nádat je een keer 
geleerd hebt (door iemand anders of 
door een computerprogramma zoals 
WRTS).

 – Neem kleine plukjes leerwerk 
tegelijk. Bijvoorbeeld: maandag 6 
woorden, dinsdag de volgende 6 (en 
dan eens alle 12) en woensdag de 

volgende 6 (en dan alle 18).
 – Gebruik je zintuigen: leer hardop of 

maak in je hoofd een plaatje bij het 
woord, probeer de letters van het 
woord onder het plaatje in je hoofd 
te plakken.

 – Beweeg! Leer je woordjes op een 
ritme, terwijl je touwtje springt, de 
Macarena danst, op een skippybal, 
tijdens het rondjes rennen ...

 – Begin op tijd – no stress!
 – Om informatie van je kortetermijn-

geheugen naar je langetermijn-
geheugen (je archiefkast) te 
verplaatsen, moet je de geleerde 
stof herhalen, ook 24 uur nadat je 
het geoefend hebt. Daarbij helpt het 
om de informatie op te hangen aan 
iets wat je al wist.

 – Maak een spiekbriefje! Nee, niet om 
echt te gebruiken, maar als je de 
dingen die je écht niet kan onthou-
den of écht steeds vergeet op een 
spiekbriefje probeert te schrijven – 
kort en bondig – dan herhaal je het 
leerwerk nog eens extra goed.

Leren leren

HUB weer van start
school te leren kennen.
Er komt steeds meer animo om mee 
te doen met de HUB. Na de meivakan-
tie gaan we waarschijnlijk met twee 
groepen draaien. Voor het nieuwe jaar 
is er een wachtlijst met kinderen uit 
groep 3 en 4 die graag mee zouden 
willen doen. We zijn trots op deze ont-
wikkeling en hopen dat veel kinderen 
de komende tijd kunnen genieten van 
de HUB.

Vanaf oktober volgen leerlingen 
van basisscholen in de buurt les op 
Quadratum. Door de coronamaatre-
gelen heeft het een tijdje stilgelegen. 
Maar zodra het kon, hebben we de 
draad weer opgepakt. Om na de 
lockdown weer te kunnen starten is 
de HUB een paar weken lang bij de 
leerlingen op bezoek geweest. Nu star-
ten we eindelijk weer op Quadratum! 
De kinderen kijken ernaar uit om de 
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Wie is juf Annouke Knopper?
Juf Annouke (39) geeft sinds februari vier dagen per week les aan groep 
3/4/5. Voor veel kinderen, ouders en collega’s lijkt het wel alsof ze er 
altijd al is geweest. Een beetje klopt dat ook wel, want Annouke is naast 
juf ook moeder van Odin uit groep 8 en Zeno uit groep 5. Dus liep ze al 
even rond op Quadratum voordat ze als juf aan de slag ging. Maar eh ... 
Annouke, wat heb je hiervoor eigenlijk gedaan?

“Ik kom eigenlijk uit het Cluster-
2-onderwijs. Dat zijn scholen voor 
kinderen met ernstige spraak- en 
taalstoornissen. Sommige hebben 
een ernstige vorm van ADHD, autisme 
of PDD NOS. Ik heb lesgegeven aan 
groep 3 tot en met 8. Wat ik daar 
vooral heb geleerd is hoe belangrijk 
structuur en veiligheid zijn. Dus heel 
duidelijk zijn, een vast programma 
en heel veel gezellige activiteiten om 
elkaar te leren kennen en om te leren 
samenwerken. Dat zijn dingen die ik 
voor de kinderen op Quadratum ook 
heel goed kan gebruiken.

Dansschool
De laatste jaren heb ik samen met 
mijn moeder een dansschool in 
Pijnacker gerund. Ballet, streetdance, 
hip hop, breakdance, moderne dans ... 
jarenlang heb ik zelf balletles gegeven, 
van peuterdans tot groep 8. Vanwege 
een blessure moest ik daarmee stop-
pen, maar ik help nog wel met het 
management en de oudercontacten. 
Ja, ik heb een drukke agenda!

Creatief
Ik ben heel erg van de creatieve din-
gen. Als je gaat knutselen of tekenen, 

worden er heel veel vaardigheden 
gevraagd waar de kinderen dan niet 
bewust mee bezig zijn, maar waar ze 
wel tegenaan lopen. Op dit moment 
ben ik bezig met bewegend leren. Dan 
doen we bijvoorbeeld buiten spelling 
en oefenen op die manier de korte en 
lange klanken. 

Gezelligheid
Binnen het thema bouwen hebben we 
bijvoorbeeld kastelen geknutseld. En 
omdat je vanuit een luchtballon een 
gebouw heel goed kan bekijken, heb-
ben we kunstwerken met gebouwen 
en luchtballonnen gemaakt. Het is 
een feestje! Ik krijg heel veel gezellig-
heid van de kinderen terug.

Hier de juf, thuis mama
Een eigen kind in de klas klinkt voor 
anderen misschien gek. Maar ik ben 
denk ik nog wel strenger voor mijn 
eigen kind dan voor de andere kinde-
ren. In de klas ben ik de juf, thuis 
mama. Dat lukt prima! 

Heel normaal
Als ik niet aan het werk ben, lees ik 
graag. Ik houd van wandelen, bakken, 
ga graag naar een museum of de 
dieren tuin. En ik ben dol op kam-
peren. Of ik gekke gewoontes heb? 
Zodra ik thuiskom, doe ik een jogging-
broek aan. Eigenlijk ben ik gewoon 
heel normaal.”

“  Het is 
een feestje!”
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Quadratum bij Jong Roffa Songfestival 

‘Op naar de top’!
In het kader van het ‘echte’ Songfestival hebben Rotterdamse 
basisscholen de kans gekregen om aan hun eigen kleine song
festival deel te nemen: het Jong Roffa Songfestival. De kinderen 
werden gecoacht bij het maken van eigen liedjes. Uit alle inzen
dingen heeft een professionele jury 14 finalisten gekozen. En ja 
hoor, Quadratum is er één van!

krijgen we te horen welke drie scholen 
een professionele videoclip winnen! 
Hoe cool zou dat zijn?! Dus... stem-
men, stemmen, stemmen!

RTV Rijnmond
Tijdens de laatste ‘songfestival-les’ 
zijn cabaretier Richard Groenendijk 
en Esther Hart op bezoek geweest. 
Samen met RTV Rijnmond! Als het 
goed is, zijn onze songfestival-deel-
nemers op zondag 2 mei op TV zien! 

Eigen lied bedacht
Begin april hebben enkele kinderen 
uit de groepen 6, 7 en 8 samen met 
een zangcoach in twee lessen de 
melodie en de tekst voor een mooi 
lied bedacht. De titel: “Op naar de 
top”. De kern van het nummer is dat 
je mag zijn wie je bent. Blijf geloven 
in jezelf, blijf dromen, blijf proberen, 
dan komt het goed. Op naar de top! 
Tijdens het bedenken van deze tekst 
bleek hoe belangrijk de kinderen van 
Quadratum dit onderwerp vinden. 
Iedereen dacht enthousiast mee.

Finale
Zangeressen Esther Hart en 
Shary-An en acteur/presentator 
Buddy Vedder hebben alle inge-
zonden liedjes beluisterd en “Op 
naar de top” gekozen om door te 
gaan naar de finale. Een echte 
producer heeft het lied met de 
kinderen opgenomen. En het resultaat 
is ongelofelijk! Dat je dit kunt bereiken 
in een paar weken!

Stemmen!
Vanaf woensdag 28 april kan er 
gestemd worden op de website:  
  www.jongroffa.nl. Laten we met 

elkaar proberen om zoveel mogelijk 
stemmen te verzamelen! Je kan per 
e-mailadres één keer stemmen op je 
favoriet. De stempagina sluit op  
maandag 10 mei. Op vrijdag 14 mei 

Wist u dat...?!

... groep 7 een nieuwe leerling heeft? 
Welkom Elin! Van de 18 kinderen in de 
klas hebben we nu 4 meisjes! 

... groep 8 hard gewerkt heeft tijdens 
de eindcito?

... en juffen daar heel trots op zijn?

... en dat we nu heel hard aan het 
oefenen zijn voor de eindmusical?

... er een fysiotherapeut voor fijne 
motoriek iedere week aan de slag 
gaat met een aantal kinderen?

... groep 3/4/5 heerlijk in de 
Speeldernis gespeeld heeft?

... de kinderen een BMX-clinic 
hebben gekregen?

Stem Quadratum 

naar de top!

Waar? Op www.jongroffa.nl

Wanneer? 28 april – 10 mei

  http://www.jongroffa.nl
http://www.jongroffa.nl
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Eerste stappen 
naar een groen 
schoolplein
Spelen, sporten, chillen, leren, 
creatief bezig zijn: straks kan het 
allemaal op ons nieuwe groene 
schoolplein. Nou ja, straks ... het 
duurt nog even, maar het gaat 
echt gebeuren! Dankzij de flinke 
subsidie die we van de gemeente 
krijgen, kunnen we het plein niet 
alleen mooier maken, maar ook 
aantrekkelijker voor alle kinderen. 

Brainstorm
Op 16 april heeft de werkgroep 
die dit project vorm zal geven, een 
brainstormsessie gehouden. Op grote 
plattegronden van het schoolplein 
hebben we onze ideeën opgeschreven 
of getekend. Daarbij zijn we uitgegaan 
van eerder bepaalde ‘zones’: 

 – een buitenklas (plek voor een groep 
+ leerkracht)

 – een rustzone (luieren, kletsen, ...)
 – een sport- en spelzone (voetballen, 
rekstokken, klimmen, ...)

 – een natuureducatie-zone (moes-
tuin, insectenhotel, ...)

 – een crea-zone (mooie dingen 
maken met natuurlijke materialen)

 – een waterzone
Voor iedereen wat wils!

Ideeën van de kinderen
Omdat vooral de kinderen het 
schoolplein zullen gebruiken, zijn 
hun ideeën erg belangrijk. Waar 
hebben zij behoefte aan? Dat gaan 
we binnenkort aan ze vragen! En 

Wie zit in de werkgroep? 

De werkgroep bestaat uit direc-
teur Bert Wierenga, hb-specialiste 
Janneke Breedijk, leerkrachten 
Ralph Balfoort, Sonja van Timmeren 
en Jane Lefebre (schakelklassen), 
ouders Janek van Baal, Yvette Beijer 
en Sonja Markowski. Een mooie mix, 
want iedereen kan vanuit zijn eigen 
expertise iets bijdragen. Tijdens de 
laatste vergadering heeft Janek – zelf 
docent Ruimtelijke Ontwikkeling aan 
de Hogeschool – een van zijn studen-
ten meegenomen. Albertina Rama zal 
de werkgroep ondersteunen, bijvoor-
beeld bij het digitaal verzamelen en 
in kaart brengen van ideeën. 

natuurlijk zullen wij deze ideeën 
meenemen naar de (nog te bepalen) 
ontwerper. Draaimolens, golfbaden, 
bungeejumpen en lama’s behoren 
hoogstwaarschijnlijk helaas niet tot de 
mogelijkheden. We zeggen het maar 
alvast om teleurstellingen te voorko-
men. Als alle wensen en ideeën zijn 
verzameld, zullen we deze aan enkele 
ontwerpers voorleggen.

Gemeente
Op 30 april heeft de werkgroep een 
afspraak met de gemeente om alle 
do’s en don’ts te bespreken. Omdat 
de gemeente de subsidie verstrekt 
en veel ervaring heeft met de aanleg 
van groene schoolpleinen, kunnen wij 
hen op elk moment in het proces om 
advies vragen. Fijn! De gemeente zal 
bovendien op korte termijn een bode-
monderzoek uitvoeren. Wel zo fijn om 
eerst te weten of er geen schadelijke 
stoffen in de grond zitten. 
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Colofon 

Teksten
Bert Wierenga 
Kim den Dunnen
Sonja Markowski

Correctie
Wineke van Dalen

Eindredactie
Sonja Markowski

Vormgeving
Marnix Dees

Wilt u reageren, zelf een artikel voor 
de volgende editie schrijven of vast 
redactielid worden? 
Stuur een mailtje naar NRQuadratum@ 
  kindenonderwijsrotterdam.nl.

Quadratum Hoogbegaafden Onderwijs
Benthuizerstraat 101 
3035 CN, Rotterdam 
Telefoon: 010-7901149
www.quadratum.org 
info-quadratum@kindenonderwijs 
   rotterdam.nl 
Directeur: Bert Wierenga

De volgende nieuwsbrief of 
nieuwsvideo verschijnt in de 
week voor de zomervakantie. 

Belangrijke data
De belangrijke data tussen de  
meivakantie en de zomervakantie:

Superfijn! Niet alleen op onze website, 
maar ook in onze nieuwe schoolapp 
is er een handige knop naar de jaar-
kalender. Alle belangrijke data staan 
daarin en worden altijd up-to-date 
gehouden!

3 tot 14 mei
meivakantie

24 mei
Tweede Pinksterdag –  
alle leerlingen vrij

25 mei
studiedag 

28 juni
studiedag

16 juli
leerlingen om 12:00 uit 
– ZOMERVAKANTIE!

Met het thema bouwen hebben we 
veel geleerd over architectuur, kunst, 
bijzondere bouwwerken en super-
constructies. Natuurlijk is er ook van 
alles geBOUWD. Van flipperkasten tot 
knikkerbanen, van wolkenkrabbers tot 
boomhutten en kunst naar het werk 
van James Rizzi. Ook hebben de kin-
deren hele gave stop-motionfilmpjes 
gemaakt waar Buurman & Buurman 
nog wat van kunnen leren. Het was 
een thema waar veel kinderen enthou-
siast van werden. Kijk maar eens naar 
de foto’s en naar de filmpjes op  
  ons youtube-kanaal!

Dit was 
het thema 
‘bouwen’!

En nu?
En dan…… *tromgeroffel*……. Het 
laatste thema van dit schooljaar 
wordt……. DIEREN!
Een fijn onderwerp waar iedereen wel 
over mee kan praten. We gaan het bij 
dit thema onder andere hebben over:

 – Het leven op aarde
 – De ongewervelden
 – Vogels
 – Reptielen, amfibieën, vissen
 – Zoogdieren

Op zoek naar dé Freek Vonk van 
Quadratum dus!

mailto:NRQuadratum%40kindenonderwijsrotterdam.nl?subject=
mailto:NRQuadratum%40kindenonderwijsrotterdam.nl?subject=
http://www.quadratum.org
mailto:info-quadratum%40kindenonderwijsrotterdam.nl?subject=
mailto:info-quadratum%40kindenonderwijsrotterdam.nl?subject=
https://www.youtube.com/channel/UCACARVVxdNjwm30TywArttg/videos
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