
 

Nieuwsbrief thema Leren voor later 

 

 

Wat kun je van vroeger en van nu leren dat belangrijk is voor jezelf voor later? Welke talenten 

heb je al en hoe ontwikkel je die verder? Met deze vragen zijn de verschillende Units aan de 

slag gegaan. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat er in welke unit is gedaan en kunt u de 

mooie producten zien die de kinderen gemaakt hebben. We willen iedereen heel hartelijk 

bedanken die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd om dit thema waar te 

kunnen maken! 

 

Unit 1-2 

 

In Unit 1-2 zijn heel veel beroepen besproken en hebben de kinderen veel beroepen kunnen 

“meemaken”. Er is een piloot, verpleegster en een brandweervrouw komen vertellen over hun 

beroep. In de klas zijn de kinderen aan de slag gegaan in een schoenenwinkel, een kapsalon 

en hebben ze een prachtige brandweerauto gemaakt! 

  

 

 

 

 



Unit 3-4 

De kinderen van Unit 3-4 hebben zelf de stukjes tekst geschreven! 

De politie kwam op school. 

Juf Erica was een boef. 

De boef werd in de boeien geslagen. 

De boef moest achter in de politie auto. 

  

We moesten het beroep wat wij later gaan worden natekenen.  

Voor de tekening had de juf al een poppetje geprint die we mochten afmaken. 

  

Je moest met zijn 2e dingen over het beroep doen. 

Je moest plaatjes bij elkaar zoeken. 

Het was heel leuk. 

 

We zijn naar de brandweer geweest. Daar hebben we de brandweerslang, kettingzaag en het 

brandweerpak gezien. Ook hebben we de knijptang opgetild, in de brandweer bus gezeten 

en uitleg gehad over het hoofdmasker met zuurstof.   



 

Bij de dokter kon je verband om je hand doen, een spuitje krijgen, je kon zien waar de breuk 

zat. Bij de kraamverzorger kon je baby’s verschonen. Er was ook iemand met veel kleren, 

maar daar zijn we niet geweest dus daar weten we niks over.  

  

 

 

 

 

 

 

Bij de verpleegkundige kon je verband gebruiken, je kon je 

prikdiploma verdienen die kreeg je door te kijken hoe strak het 

verband moest. 

De verpleegkundige ging laten zien wat ze allemaal mee had ik 

een grote koffer. In de koffer zaten spuitjes, verbanden en 

coronaprikken. 

We vonden het leuk om te zien 

 

 

 

 

 



Unit 5-6 

Wat een leuke activiteiten hebben we gedaan dit thema, heel fijn dat dat weer kon! 

We zijn naar Quaform geweest en hebben we gezien hoe stickers ontworpen en gemaakt 

worden. Toon van Hoppenbrouwers kwam en we leerde van hem hoe je een stroomkring 

maakt en we hebben een nachtlampje gemaakt. Nu weten we hoe het allemaal werkt op een 

kinderdagverblijf en wat een manager daar doet en weten we wie er allemaal werkt op een 

kwekerij en wat je dan allemaal moet doen. Naast al deze leuke dingen hebben we ook 

geleerd dat het vroeger heel anders was en vaak veel zwaarder en dat er tegenwoordig 

steeds meer computers en robots komen die werk overnemen van de mensen. 

Ons eindproduct is een lapbook waarin allerlei weetjes en informatie over een eigen gekozen 

beroep staat. 

  

 

Unit 7-8 

Voor het thema 'Leren voor later' hebben wij als eindproduct een poster gemaakt en een 

referendum gehouden. Om hiertoe te komen, hebben we ons eerst verdiept in een aantal 

onderwerpen: 

Wat is er gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog en hoe zit het met de Nederlandse 

koloniën? 

Wat is een referendum eigenlijk precies? 

Wat doet een regering en hoe wordt deze gekozen? 

Wat is de EU en hoe is deze ontstaan? 

  

We hebben ons ook verdiept in debatteren en hier echt mee geoefend: stellingen bedacht 

met argumenten voor en tegen. We zijn in twee groepen tegenover elkaar gaan zitten met 

een derde groep als publiek. We hebben geprobeerd het publiek te overtuigen met onze 

argumenten, waarna we gingen stemmen om te kijken wie de winnaar was.   



Met deze voorkennis hebben we in tweetallen een stelling bedacht voor ons referendum. We 

hebben hierbij posters gemaakt om de anderen te kunnen overtuigen. Tot slot zijn we in ons 

eigen 'stemlokaaltje' echt gaan stemmen: ben je vóór of tégen de stelling? 

 

    

 

  

 


