
Beste ouders van groep 7 

Wij zijn Lieke, Joey, Branco, Jurre, Fenne, 

Tom en Valentijn uit groep 7. Wij werken 

twee momenten in de week aan 

planmatig Verrijken. Dat is uitdagend 

werk voor kinderen die meer nodig 

hebben dan het standaard werken in de 

groep. Momenteel zijn wij bezig om een 

les voor te bereiden voor onze groepsgenoten.   

Jurre stelt een geschiedenisles samen over de steden en straten van vroeger. Joey en Branco 

bereiden een les topografie voor. Dit is de enige les voor de toets. Tom en Fenne werken aan een les 

natuur en techniek. Deze les gaat over achtbanen, de constructie en werking daarvan. Valentijn en 

Lieke werken aan een les aardrijkskunde. Deze gaat over de ruimtevaart/industrie.  

De kinderen uit onze groep hebben deze informatie echt nodig om de toets, rond de carnavalsperiode, 

voldoende te kunnen maken. 

De verschillende gedachten van ons bij deze opdrachten. Jurre; De druk staat voor mij niet hoog 

maar het lijkt alsof ik ’n les aan het voorbereiden ben van een juf of meester en ik de leraar ben. 

Valentijn; Ik vind het bijzonder om te doen omdat niet iedereen ’t doet. Ik voel me verantwoordelijk 

voor de les en wil het goed doen. Lieke; Ik vind het een nieuwe uitdaging 

om deze les voor te bereiden. Tom; Ik voel me ook verantwoordelijk. We 

hebben er af en toe een paar grapjes tussen door gezet. Zodat de les 

leuker wordt voor mezelf en de groep. Branco; Ik werk hier pas net en vind 

het sowieso leuk om met Joey samen te werken. Deze les is extra 

belangrijk. Als we deze les niet goed voorbereiden kan dat gevolg hebben voor het halen van een 

goed punt voor de toets. Fenne; Ik vind het leuk om uitdagend werk te doen. Ik denk niet per se na 

over de verantwoordelijkheid maar weet wel dat ’t voor sommige kinderen belangrijk is om die 

laatste les, voor een toets, goed te krijgen. Joey; Ik ben de laatste in 

dit rijtje en bereid graag een les voor, zeker met iemand die voorheen 

nog niet in de groep Planmatig Verrijken heeft gewerkt. 

Dag ouders, u hoort meer van ons na de carnavalsvakantie. 

 

 

 

 

 

 

 


