
Nieuwsbrief Plusklas 7/8 

 

 

Julius, Bram, Sem, Louise, Leon, Joris S, Malou 

Jaco, Vera, Lian, Pernette, Senyre, Angèle, Joris R 

 

Omdat ik nog niet alle ouders gesproken heb en omdat jullie vast heel erg nieuwsgierig zijn 

hoe de eerst les ging even een nieuwsbrief. Zo kunnen jullie toch een kijkje nemen in de klas! 

Vandaag om 8.15 uur was het dan zover. De eerste Plusklasbijeenkomst voor groep 7/8. De 

eerste leerlingen kwamen binnen, al was het wel allemaal nog een beetje spannend. We 

konden al lekker snel starten, want iedereen was super vroeg! 

Meteen maar de vraag om de volgende keer iets later te 

komen. Van half 9 tot kwart voor 9 is de inloop. Daarvoor heb ik 

echt nog even tijd nodig om de laatste voorbereidingen te 

treffen. 

We zijn vandaag begonnen met ‘Ik zit in het gras naast…’  Voor 

de meeste kinderen waren het bijna allemaal nieuwe gezichten, 

maar al snel wisten we een hoop namen te onthouden. Daarna 



hebben we vragen gemaakt met de 5w’s. Op de foto’s zie je hoe de kinderen door de klas 

heen liepen en vragen aan elkaar stelden om elkaar beter te leren kennen. Sommige 

kinderen vonden het best een beetje spannend. Maar we weten nu veel meer van elkaar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna kregen de kinderen de opdracht om een nieuwe naam te bedenken voor de Plusklas. 

Veel creatieve en mooie namen heb ik langs zien komen. Wat zal het moeilijk zijn om een 

goede keuze te maken. Binnenkort horen jullie wie de winnende naam bedacht heeft! 

In de pauze zijn we lekker met z’n alle naar buiten geweest. Ze hebben op het voetbalveld 

gespeeld en gekletst. Leuk om elkaar zo even wat beter te leren kennen, toch weer anders 

dan in de klas.  

Na de pauze werden de kinderen gekoppeld aan een maatje. Samen is er naar een 

onderwerp gezocht dat ze beiden leuk vonden en is er een hoofdvraag met deelvragen 

geformuleerd. Voor de volgende les is het de bedoeling dat de kinderen informatie hebben 

verzameld van deelvraag 1 en 2. Ook is het handig als ze boeken van de bibliotheek mee 

zouden kunnen nemen, zodat ze ook echt aan de slag kunnen tijdens de volgende les.  

Aan het einde van de les hebben we nog even het spelletje commando gedaan. Het lukt de 

kinderen al aardig goed om te luisteren!  

Ik zie alle kinderen weer op 15 november.  

Groetjes juffrouw Marye 


