Nieuwsbrief 5 – april 2018

Beste plusklassers, ouders, leerkrachten en intern begeleiders,
Dit is de vijfde nieuwsbrief van schooljaar 2017-2018.
We werken volgens de principes leren leren, leren leven en leren denken.
Het thema van deze periode is: De Oude Grieken
Leren leven: Ik laat mezelf zien in een theaterstuk.
We gaan deze periode theater maken. Uitgangspunt is het scheppingsverhaal van de Oude
Grieken. De scheppings- of oorsprongverhalen werden verteld om onverklaarbare dingen te
kunnen duiden. Wat voor ons hele gewone dingen zijn, zoals het donker worden als het nacht
wordt, was voor de oude volken heel raadselachtig en zelfs beangstigend. Daarom zochten ze
daar verklaringen voor in de vorm van deze verhalen. Dat zijn de verhalen uit de mythologie
geworden. Deze gaan over de Griekse goden en helden.
De kinderen gaan zelf een deel van het verhaal bewerken tot een echt theaterstuk.

Leren leren: Ik ken mijn tekst op tijd uit het hoofd.
Om samen een stuk goed te kunnen spelen, zal er ook tekst uit het hoofd geleerd moeten
worden. Het doel is dan ook dat de kinderen op tijd de goede tekst uit hun hoofd kennen, zodat
we in de plusklas het stuk echt kunnen gaan oefenen.
Het zal de verantwoordelijkheid van elk kind zijn om dit goed te leren en dus goed in te plannen!

Leren denken: Ik maak samen met andere kinderen een theaterstuk.
Zoals hierboven beschreven gaan de kinderen samen een theaterstuk maken. Ze gaan zelf
bedenken in welke vorm het verhaal verbeeld wordt. Alle vormen van kleinkunst zijn goed,
mits ze uitvoerbaar zijn voor ons.
De kinderen zullen moeten overleggen, samen plannen, taken verdelen, rollen verdelen etc.

Alweer over de brugopdrachten:
Afgelopen week heb ik met de kinderen weer eens een gesprek gehad over de
brugopdrachten. Sommige kinderen maken hem keurig elke week, andere kinderen gooien
er echt met de pet naar. Dat bedoel ik op meerdere manieren: niet maken of half maken of
vlug vlug, snel tevreden zijn, vergeten mee te nemen naar de plusklas.
Het is de bedoeling dat de kinderen zelf verantwoordelijkheid nemen hiervoor en dus zelf
met hun leerkracht regelen wanneer de opdracht gemaakt kan worden.

Voor meer informatie over de plusklas kunt u terecht op de site van de dolfijnplusklassen:
https://www.sites.google.com/site/dolfijnplusklas
Hartelijke groet,
Hetty Meulensteen
h.meulensteen@optimusonderwijs.nl

