
 

Week 11 

14 maart 2019 
 

 

 

Inhoudelijk 

 

 

W.O 

We zijn gestart met het  nieuwe thema van Aardrijkskunde: Altijd onderweg. In dit thema zullen de volgende 

hoofdstukken behandeld worden: Hoe klinkt jouw huis?, Metropool, De school moet dicht, Ik vertrek en In 2069. 

Het thema gaat in essentie over waar mensen wonen en werken en waarom ze reizen.  

 

Topografie 

De komende periode zal ook topografie getoetst gaan worden. De kinderen krijgen zowel op school als thuis de 

gelegenheid om te oefenen met –  en te leren voor provincies, hoofdsteden en wateren. Met het komende huiswerk 

zullen ze twee bladen mee naar huis krijgen. Dit is een leeg blad en een blad met de leerstof. Verder kunnen ze thuis 

ook oefenen met Topomasters. De kinderen hebben hier zelf de inloggegevens van.  

 

 

Thema’s 

 

 

Lentekriebels 

Komende week starten we met het thema lentekriebels. De lessen zullen gegeven worden via Kriebels in je buik.  

Dit zijn digitale lessen over relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs. Deze lessen worden schoolbreed 

gegeven en komen ook jaarlijks terug. De onderwerpen die wij dit jaar in de klas zullen behandelen zijn: 

Vriendschappen, geslachtsdelen en verliefd. Het onderwerp geslachtsdelen zullen wij met de jongens en de meisjes 

gescheiden behandelen. 

 
Boek en Film 
We hebben van de bibliotheek het project Boek en Film gekregen! Dit project gaat over de verschillen en de 
overeenkomsten tussen boeken en de verfilming ervan. Er zijn 15 titels die we kunnen verdelen over de kinderen. Zo 
kunnen ze gedeeltes samen lezen en over het boek praten. Het is de bedoeling dat de kinderen de verfilming van het 
boek (eventueel een gedeelte) thuis kijken. Het doel van het thema is om het leesplezier te bevorderen en de 
verschillen tussen film en boek te ontdekken. Groep 6a start met dit project daarna is groep 6b aan de beurt. 
 
Ik eet het beter. 
Op 28 maart doen we mee met het project Over de Tong, een lesprogramma van Ik eet het beter. Ik eet het beter 

heeft verschillende initiatieven om de leerlingen van de basisschool actief aan te zetten tot een gezonde leefstijl. 

 

Leerlingen proeven met smaak 

Met Over de Tong ontdekken leerlingen van groep 6 alles over smaak. Zoet, zuur, zout, bitter en zelfs umami weten 

de leerlingen letterlijk blindelings te herkennen. Zo leren ze bewust te proeven en maken ze kennis met nieuwe 

smaken. Uiteindelijk ervaren ze hoe leuk en lekker het is om te kiezen voor gezond!  

 

 



 
 

Organisatorisch 

 

Kindercollege 

  

 

Graag attenderen wij u op het 2e  kindercollege van 2019 op woensdagmiddag 20 maart. 
Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit van Tilburg University een aantal colleges speciaal voor kinderen 
uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Deze gratis kindercolleges op de campus van Tilburg University laten 
nieuwsgierige en leergierige kinderen kennis maken met wetenschap en de universiteit. De hoogleraren zijn 
inspirerende docenten die graag hun kennis van hun onderzoeksgebied willen delen met kinderen uit de bovenbouw 
van de basisschool. Jaarlijks bezoeken honderden kinderen deze colleges die zeer enthousiast worden ontvangen 
door zowel de kinderen, hun ouders/begeleiders, de basisscholen en natuurlijk door de hoogleraren zelf. 
Omdat er vanuit veel basisscholen belangstelling is, attenderen wij u weer graag op het eerstvolgende kindercollege 
op woensdagmiddag 20 maart (15.00-16.00u) in de aula van Tilburg University. De inschrijving hiervoor is geopend. 
Hoogleraar Monique van Dijk-Groeneboer neemt de kinderen mee naar haar onderzoeksgebied. De titel van het 
college is: ‘Wie ben ik?’. Toelichting (voor de kinderen): Tijdens dit kindercollege word je aangespoord na te denken 
over wie je bent en wat jou nu juist jou maakt! We willen allemaal iemand zijn of iemand worden. Maar wie en 

waarom? En hoe weet je wat je wilt? Door naar anderen te kijken en te luisteren? Of door naar jezelf te luisteren? 
Leer tijdens dit kindercollege meer over… jezelf! 
  
Het belooft weer een heel leerzaam en boeiend college te worden! Natuurlijk zijn ouders en andere begeleiders ook 
van harte welkom. 
 
Als u uw kind wil inschrijven kunt u dat doen op de volgende site: https://forms.tilburguniversity.edu/272  
 
Agenda 
 

- Staking 15 maart, kinderen zijn vrij 
- Studiedag 19 maart, kinderen zijn vrij 
- Week van het geld 25 t/m 29 maart 
 

  

https://www.tilburguniversity.edu/nl/webwijs/show/m.c.h.vandijk_nl-1/
https://forms.tilburguniversity.edu/272


 
 

Hiep Hiep Hoera 

 

 

 

De komende weken vieren Salimatou uit groep 6a en juf Karen hun 

verjaardag. 

                                                                       

Wij wensen ze alvast een fijne verjaardag!  

 

 

In groep 6b zijn onlangs twee nieuwe leerlingen gestart. Zij heten Lola en 

Maaike. Ze hebben een goede start gemaakt. 

 

 

 

 

 

Afsluiting 

 

 De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 29 maart.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

  

Debby Mutsaers, Carlijn Elias en Karen de Vaan 

 


