
Plusbrief     
   ‘t   Startblok   Cuijk   

april   2021   bovenbouw   

    

Reis   om   de   wereld   
Bij   dit   thema   hebben   de   kinderen   een   reis   om   de   
wereld   gemaakt.   Elke   week   kwam   een   ander   werelddeel   
aan   bod.   De   opdrachten   bestonden   uit   twee   delen:   één   
theoretisch   deel,   waarin   allerlei   vragen   beantwoord   
moesten   worden.   Het   andere   deel   was   onderdeel   van   
een   werkstuk.   Dit   werkstuk   konden   de   kinderen   op   hun   
eigen   manier   vormgeven.   Zo   moest   bijvoorbeeld   de   
pagina   bij   Afrika   gaan   over   wildparken,   in   Noord   
Amerika   hebben   ze   zich   verdiept   in   de   Indianen   en   bij   de   Noord-   en   Zuidpool   
moesten   ze   iets   schrijven   over   de   dieren   die   daar   leven.   

  
Dit   thema   was   het   laatste   thema   voor   Julia,   Femke   en   Leïsha   (groep   8).   Zij   
nemen   afscheid   van   de   plusklas.   Bedankt   voor   alle   leuke   jaren   dat   ik   van   jullie   
heb   mogen   genieten!   
Juf   Petri   

Opdracht   Afrika   
Wie:   Lizzy   

Dit   was   de   opdracht:   We   moesten   een   opdrachtenblad   maken,   daar   stonden   vragen   in   
en   wij   moesten   daar   antwoord   op   geven.   Ook   moesten   we   een   soort   werkstuk   maken.    



Dit   vond   ik   ervan:   Ik   vond   het   niet   heel   leuk,   want   ik   hou   niet   zo   van   topografie.   Ik   
vind   het   onderwerp   daarom   niet   zo   leuk.   

Opdracht   Noord   Amerika   
wie:   jamal      

Dit   was   de   opdracht:We   hadden   een   document   met   
vragen   gekregen   die   over   Noord   Amerika.   
We   hadden   vragen   over   de   tijd   in   Noord   Amerika   we   
moesten   ook   een   werkstuk   maken   over   de   indianen.   
We   kregen   ook   vragen   over   woorden   die   wij   in   
Nederland   gebruiken   maar   door   Amerika   bedacht   is.   
Zoals:fast   food,hotdog.   

We   kregen   ook   een   vraag   over   waar   Amerika   ligt.   

Dit   vond   ik   ervan:Ik   vond   het   leuk   en   niet   leuk   omdat   ik   topografie   niet   leuk   vindt.en   
leuk   omdat   ik   nieuwe   dingen   over   Amerika   heb   geleerd   en   omdat   we   op   de   computer   
mogen   werken   en   dat   is   fijner.   

Opdracht   Zuid   Amerika   
Wie:   Mick   

Dit   was   de   opdracht:   Eerst   moest   je   opdrachten   maken   in   
een   document.   Daarna   moest   je   een   werkstuk   typen   welke   
cultuur   ze   hebben   en   ook   dingen   die   je   er   over   weet.   

Dit   vond   ik   ervan:   Het   was   een   leuke   opdracht   omdat   het   interessant   was.   sommige   
waren   iets   minder   leuk   omdat     

Opdracht   Azië   
Wie:   Julia   

Dit   was   de   opdracht:   
Eerst   moest   je   2   bijlagen   lezen   en   alle   opdrachten   maken.   Daarna   
moest   je   je   werkstuk   maken.   

Dit   vond   ik   ervan:   
Het   was   een   erg   leuke   opdracht,   ik   heb   ervan   genoten!   

Opdracht   Australië   en   Oceanië   
Wie:   Femke   



Dit   was   de   opdracht:   
Je   gaat   informatie   zoeken   over   een   deel   van   Australië   of   Oceanië   

Dit   vond   ik   ervan:   
Ik   vond   het   leuk   omdat   je   informatie   moet   zoeken   
over   landen   in   Oceanië/Australië.   Ik   heb   vooral   
geleerd   om   de   belangrijkste   informatie   uit   de   tekst   
te   halen   oftewel   een   samenvatting.   Ik   vond   het   erg   
leuk   om   in   de   plusklas   te   werken   en   op   de   computer.     

Opdracht   Noordpool   en   Zuidpool   
Wie:   Leïsha   

Dit   was   de   opdracht:   
Informatie   opzoeken   en   vragen   beantwoorden   over   de   dieren   
die   er   leven   en   welke   handige   eigenschappen   ze   hebben,   over   
de   Inuit   indianen   en   over   ijsbergen.     

Dit   vond   ik   ervan:     
Het   was   interessant   en   leerzaam,   vooral   over   de   Inuit   indianen   en   de   ijsbergen,   dat   
vond   ik   het   leukste.   Ik   heb   geleerd   dat   de   indianen   echt   in   iglo’s   woonden,   en   dat   hun   
taal   Inuktitut   heet.   Dat   er   maar   20%   van   een   ijsberg   boven   water   ligt.   En   dat   dieren   
verschillende   manieren   hebben   om   daar   te   overleven,   maar   dat   wist   ik   eigenlijk   al.     

Opdracht   Europa   
Wie:   juf   Petri   

Dit   was   de   opdracht:   
De   laatste   opdracht   die   de   reis   om   de   wereld   compleet   
maakte,   ging   over   Europa.   Tweeduizend   jaar   geleden   was   
een   groot   deel   van   Europa   één   rijk,   het   Romeinse   Rijk.   De   
Romeinen   hebben   een   grote   invloed   gehad   op   het   Europa   
van   nu.    
Uiteraard   waren   er   eerst   weer   een   aantal   vragen   om   de   
kennis   op   te   halen.   Bijvoorbeeld   wie   de   ontwerper   van   de   Eiffeltoren   was.   Ook   moest   
er   een   rekensommetje   gemaakt   worden   met   de   Euromunt.   
In   het   werkstuk   hebben   de   kinderen   een   pagina   gemaakt   over   een   zelfgekozen   land   
in   Europa.   



  

….het   nieuwe   thema   is:   ‘Zonne-energie’’   

  

Dit   vond   ik   ervan:   
Ik   vond   het   leuk   om   te   zien   hoe   verschillend   iedereen   zijn   werkstuk   gemaakt   heeft.   
Er   is   niet   alleen   op   de   inhoud   gelet,   maar   ook   op   de   lay-out.   Is   er   een   eenheid   tussen   
alle   pagina’s   te   zien?   Heb   je   iets   speciaals   toegevoegd   aan   je   werkstuk?   De   
resultaten   zijn   erg   mooi   geworden.   

Werkstuk   
Wie:   Lizzy,   Jamal,   Mick,   Julia,   Femke   en   Leïsha   

Lizzy:   Ik   vond   het   niet   zo   heel   leuk   want   je   moest   veel   typen   en   ik   vindt   topografie   
niet   zo   leuk.   

Jamal:het   werkstuk   vond   ik   niet   zo   leuk   want   ik   moest   veel   typen   

Mick:   het   was   interessant   en   soms   een   beetje   saai   

Julia:   Ook   een   erg   leuke   opdracht!   

Femke:   Het   was   erg   leuk   om   over   het   onderwerp   te   schrijven   erg   leuk!   

Leïsha:     
Ik   kwam   allerlei   interessante   dingen   over   het   poolvossen   en   sneeuwhazen   te   weten   
en   het   was   erg   leuk   om   het   werkstuk   te   maken.   Zo   kwam   ik   te   weten   dat   die   vossen   
in   -50   graden   kunnen   overleven,   graag   lemmingen   eten   en   in   burchten   wonen,   
verlaten   konijnenhollen.   En   sneeuwhazen   zijn   vooral   ‘s   nachts   actief   en   bij   
schemering,   eten   vooral   bessen,   vruchten,   takjes   en   schors   en   gras   en   kruiden,   en   
het   is   een   solitaire   soort.   


