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Beste kinderen, beste ouders,

‘Als ik in een kerstbal kijk’, u kent het wel, de overpeinzingen met kerst. Lekker 
zwijmelen, wegdromend zo mogelijk met een dampende beker chocolademelk 
in de hand.
Het lijkt nog zo ver weg en toch is het al bijna zo ver. Sterker nog, als u dit leest 
hebben we de vervroegde kerstviering en feestelijke lunch op school al achter 
de rug.
Een vreemde periode sluiten we af. Gelukkig zijn we veerkrachtig en kijken we 
hoopvol uit naar het nieuwe jaar.
 
Namens het team van Quadratum wens ik u en uw gezin alle goeds toe en 
graag zie ik u gezond en wel in 2022!

Bert Wierenga
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Terugblik afgelopen blok
Tijdens het thema kleding en sport 
afscheid van gymmeester Ralph 
nemen, dat was wel even slikken 
voor de meeste kinderen. We heb-
ben de meester op zijn laatste dag 
goed in het zonnetje gezet. 
Gelukkig waren er ook veel leuke 
dingen te doen tijdens dit thema.

Sportief!
Zo was er een échte sportschool in 
groep 3/4, leerde groep 5/6 terwijl ze 
bewogen, maakte groep 7 iedereen 
enthousiast met prachtige posters aan 
de muur en deed groep 8 allemaal 
sporttestjes. We kregen een workshop 
‘stuntsteppen’ en met groep 6, 7 en 8 
gingen we zelfs schaatsen! Daarnaast 
werd er natuurlijk ontworpen, genaaid 
en gebreid. 

Andere leuke dingen
Naast het thema waren er nog 
andere leuke dingen te doen, zoals de 
mediamasters (een programma voor 

groep 7 en 8 over mediawijsheid) en 
de Wetenschap & techniek challenge 
010 die gewonnen is door een team 
(De Energyneers) uit groep 7 met een 
‘woonwindmolen’!

Ontwerpwedstrijd
Daarnaast is er gedebatteerd over 
uniformen. Zou dat een goed idee zijn 
bij ons op school? De meningen en 
argumenten waren verdeeld, maar 
iedereen die wilde mocht wel mee-
doen aan de ontwerpwedstrijd. Hoe 
zouden alle kinderen op Quadratum 
eruit kunnen zien in een uniform? 
Nelle naaide zelfs een onderdeel van 
haar ontwerp zelf en IJze en Kore 
maakten er een prachtige presentatie 
van. Beide presentaties én Ida met 
haar mooie ontwerp zijn 
HIER te bewonderen.

https://youtu.be/p7AWl4zftbc
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Terugblik afgelopen blok

Uit de klassen
Reporters Noura en Olivia hebben 
een aantal kinderen geïnterviewd:

Groep 3/4: Wat is jullie 
lievelingsvak?
Fenne:  Mijn lievelingsvak op school is 
gym, omdat je veel activiteiten doet.
Ida: Mijn lievelingsvak is thematijd, 
omdat je creatief bezig bent.
Yannick: Mijn lievelingsvak is rekenen, 
omdat ik sommen leuk vind.

Groep 5/6: Wat is jullie lievelings-
eten bij kerst?                                                                 
Boaz: Mijn lievelingseten bij kerst zijn 
stoofpeertjes.

Hanne:  Mijn lievelingseten bij kerst 
zijn kerstkransjes.
Sam: Mijn lievelingseten bij kerst is 
groentesoep.

Groep 7: Hoeveel tijd besteden 
jullie aan huiswerk?                                                         
Teun: Ik werk 1 uur per week aan 
mijn huiswerk.
Evy: Ik werk 4 uur per week aan mijn 
huiswerk.
Onno: Ik werk 10 minuten per week 
aan mijn huiswerk.
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Verbouwing schoolplein 
begin februari van start

tekeningen met geweldige ideeën, 
waarvan sommige ook echt terug 
te zien zijn in het ontwerp. Neem 
bijvoorbeeld het bruggetje over de 
wadi - die trouwens gevoed zal worden 
door hemelwater uit de regenpijp van 
buurthuis SOL. Of de bouw- en sjouw-
plek waar misschien zo maar een hut 
kan ontstaan. Ook het ‘pannaveldje’ – 
tevens buitenlesplek – zagen we vaak 
terug op de tekeningen.

Hulp? Graag!
Ook bij de uitvoering willen we de 
leerlingen betrekken, uiteraard op 
een veilige manier. Zo wordt het echt 
hún plein. We zouden het geweldig 

Als je nu naar de grijze tegels kijkt, 
kun je je bijna niet voorstellen dat 
we over enkele maanden een héél 
ander schoolplein zullen hebben. 
Met veel natuur en zelfs wat 
water. Groenblauw dus. Maarten 
Eskamp van de Moestuinman 
heeft de ideeën van onze werk-
groep én van de kinderen verza-
meld en een prachtig ontwerp 
gemaakt. Kijk zelf maar op de foto! 
In de tweede week van februari 
gaat de eerste schep de grond in.

Een plein voor iedereen
‘Ieder kind moet blij kunnen worden 
van dit plein’. Dat was onze belang-
rijkste eis. Uitdagende speelmogelijk-
heden voor allemaal, op welke manier 
dan ook. Want de een moet nodig 
zijn energie kwijt en wil lekker ren-
nen of iets bouwen en sjouwen. De 
ander vindt het juist fijn om de rust 
op te zoeken, iets te ontdekken of 
gezellig met klasgenootjes te kletsen. 
Daarnaast vroegen we om een plek 
waar we buiten les kunnen geven en 
willen we het plein uiteraard gebruiken 
voor natuur- en milieueducatie. Het 
moet bovendien robuust en duurzaam 
zijn. Nou, dat gaat lukken!

Leerlingen betrekken
Vanaf het begin betrekken we de 
leerlingen zo veel mogelijk bij het 
proces. We hebben stapels prachtige 

vinden als ook (groot)ouders, 
broers, zussen, andere verwanten 
of vrienden met spierballen mee 
zouden willen helpen. Op zaterdag 
5 februari tussen 10-16 uur en op 
woensdag 9 februari tussen 13-17 
uur zullen we samen de tegels eruit 
halen, schoonmaken en stapelen. 
Op deze manier besparen we geld 
dat we beter kunnen besteden aan 
bijvoorbeeld mooie beplanting. 
Aanmelden voor de meehelpdagen 
kan via www.quadratum.org/
nieuw-schoolplein. 

We kijken ontzettend uit naar ons 
prachtige, nieuwe plein! Jullie ook?

http://www.quadratum.org/nieuw-schoolplein
http://www.quadratum.org/nieuw-schoolplein
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Gratis reizen met het OV voor 
kinderen in 2022
Rotterdam start in 2022 met de proef 
‘gratis OV voor kinderen’. Met deze 
proef wil de gemeente Rotterdam 
het openbaar vervoer toegankelijker 
maken voor alle kinderen die wonen 
in Rotterdam. Dit betekent dat kinde-
ren in de leeftijd van 4 tot 12 jaar een 
jaar lang gratis kunnen reizen met de 
vervoersmiddelen van de RET zoals de 
metro, tram en bus en de buslijn van 
EBS in Rozenburg. 

2

1

Om hier gebruik van te kunnen maken 
moet uw kind ingeschreven staan in 
Rotterdam. Het enige wat hiervoor 
nodig is, is een eigen persoonlijke 
OV-chipkaart en een DigiD. 
Daarmee kunt u het gratis reisproduct 
worden aanvragen via de website 
www.rotterdam.nl/loket/
gratis-ov-voor-kinderen.

Wist u dat ...?
... juf Sita bevallen is van een prach-
tige dochter? Ze heet Selina Naëla 
Chanel en het gaat fantastisch met 
allebei.

... wij op zoek zijn naar ouders die 
willen meedenken over de aankleding 
van de school bij ieder thema? Goed 
in versieren? Meld u vooral bij de 
groepsleerkrachten!

... in februari de cito toetsen weer 
afgenomen worden de groepen 3 tot 
en met 7? Geen paniek - het is een 
mooi moment om te zien of kinderen 
hetzelfde doen op een toets als wij 
van ze verwachten.

... de rapporten weer ingeleverd moe-
ten worden? (Als ze nog thuis liggen 
natuurlijk - we willen ze graag weer 
vullen!)

Meedoen in 
quarantaine
Wat fijn dat we ondertussen allemaal 
gewend zijn geraakt aan digitaal 
meedoen met de les. Kinderen die 
in quarantaine zitten kunnen vaak 
aansluiten via Teams en tóch meedoen 
met de uitleg en gezellig samenwerken 
met andere kinderen. Dictees werden 
gewoon meegedaan en opgestuurd. 
En op afstand werden 3D ontwerpen 
gemaakt voor de ‘pepernotenverdeel-
machine’ van groep 7. Zelfs surprises 
uitpakken en bewonderen ging prima 
via Teams. Hulde voor alle kinderen die 
vol enthousiasme achter hun computer 
hebben gezeten de afgelopen periode!
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http://www.rotterdam.nl/loket/gratis-ov-voor-kinderen
http://www.rotterdam.nl/loket/gratis-ov-voor-kinderen
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Colofon 

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

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

Hoe leer jij eigenlijk voor een toets?
In groep 7 is er veel aandacht voor 
‘de leertoets’. Vijf blaadjes over 
het actuele thema uit je hoofd 
leren voor een toets, hoe doe jij 
dat eigenlijk?

Olivia: Ik leer mijn leertoetsen en 
weekwoorden op WRTS. Dat is een 
website waar je woordjes kan oefe-
nen. Je kan zelf lijsten aanmaken, 
maar ook de dingen van anderen 
bekijken en met leerboeken oefenen. 
Het is helemaal gratis, maar je kan 
ook upgraden: je kan dan bijvoorbeeld 
praten met mensen (tutors) en die 
kunnen je helpen, maar je kan ook 
video’s bekijken. Er zijn ook meerdere 
mogelijkheden om te oefenen. Zo 
kan je bijvoorbeeld gewoon leren, 
maar je kan ook dictees, toetsen en 
spelling doen. Ik vind het erg fijn om 
te gebruiken. De lijsten kan je maken 
binnen vijf minuten. Daarna kan je 
ook nog een plaatje toevoegen. Zo kan 
je super goed oefenen!

Teun: Ik heb een quiz in Microsoft 
Forms gemaakt voor het leren van de 
leertoets, omdat dat mij leuk leek. In 
Microsoft Forms kan je tekstvragen, 
secties en klikvragen invoegen. Dat is 
goed voor de afwisseling. En dat vond 
de klas ook, want het grootste deel 
van de klas heeft gezegd dat hij/zij het 
ook zou willen gebruiken. Ik heb het in 
maar 20 minuten gemaakt. Dat was 
toch best knap, vind ik. 

Matiz: Ik heb Quizlet gebruikt. Dit is 
een site waarmee je op verschillende 
manieren kan leren. Je kan spelletjes 
doen, een soort dictee en alle vragen 
die je fout hebt worden herhaald. Zo 
oefen je de onderwerpen die je lastig 
vindt! Je kan kiezen tussen oefenin-
gen voor je langetermijngeheugen of 
voor je kortetermijngeheugen. Je kan 
zelf een quiz maken, maar je kan ook 
die van iemand anders gebruiken. Zo 
heeft de hele klas er iets aan! 

Belangrijke data

Kerstvakantie 27 december - 7 januari

studiedag - 7 februari

rapporten mee - 18 februari

oudergesprekken - week 8

Het nieuwe 
thema
Na de vakantie gaan we met elkaar 
aan de slag met het thema… 
MIDDELEEUWEN!

We behandelen de onderwerpen:
 – Middeleeuwen algemeen
 – De kerk
 – Ridders en kastelen
 – Steden
 – Staten

Wie verkleedt zich als prachtige jonk-
vrouw of stoere ridder? Hoe ontston-
den de eerste steden in Nederland? 
Wie heeft er geduld voor écht 
‘monniken werk’? Wie kent ‘kruistocht 

in spijkerbroek’? Bestonden er vroeger 
écht heksen? 
En wist je dit al? De oudste geschre-
ven regel in het Nederlands is:

Hebban olla vogala nestas hagunnan
Hinase hic enda thu wat unbidan we 
nu

En het betekent:
Alle vogels zijn begonnen met het 
bouwen van hun nesten, behalve ik en 
jij, wat wachten we nu?
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