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Dit is de eerste nieuwsbrief sinds lange tijd vanuit de plusklas Winterswijk. Vanaf nu zal er maandelijks 

een nieuwsbrief worden verstuurd naar de ouders en de scholen waarin te lezen is waaraan we 

werken in de plusklas en waarom we de dingen doen die we doen. Ook zullen we rondom begaafdheid 

interessante informatie en nieuws hierin delen. De nieuwsbrieven worden geplaatst op de site van de 

stichting Brevoordt, zodat jullie ze daar altijd kunnen terugvinden. 

 

Kort nieuws 

 Juf Susan heeft binnen de stichting Brevoordt een andere taak gekregen en zal vanaf nu niet 

meer in de plusklas Winterswijk aanwezig zijn. We zullen haar missen! Juf Susan bedankt voor 

alle jaren en voor je inzet! We hebben gelukkig heel snel een zeer goede vervanger kunnen 

vinden in juf Marloes, zij draait al jaren de plusklas Groenlo en is dus geen onbekende voor veel 

van de kinderen, af en toe is zij al ingevallen in Winterswijk…Wij zijn erg blij dat zij deze taak 

erbij wil doen. 

 De plusklassen Winterswijk en Groenlo zijn beide op dit moment vol en we werken met een 

wachtlijst, achter de schermen zoeken we naar oplossingen en zijn we bezig met aanpassingen 

van het beleid. We houden jullie op de hoogte.  

 Vanaf woensdag 4 maart zit de plusklas weer in de Korenburg, Morsestraat 21a te Winterswijk. 

De meeste verbouwingen zijn daar achter de rug en is er voor ons weer een eigen plek. Wij 

starten daar vanaf  4 maart om kwart voor 9, de poort op de Korenburg gaat om half 9 open en 

wanneer de bel gaat om kwart voor 9 gaan we met zijn allen vanuit het plein naar binnen. Let 

op….dit is dus anders dan voorheen!!!  

 Contact met de plusklas is mogelijk middels mail kelburg@brevoordt.nl , 

 Telefoon 06-20777342 (Karin) 0543-512214 (De Korenburg) of op app.  

 

Wat gebeurde er afgelopen maand in de plusklas? 

Een stressles die we hebben gedaan is het bouwen van een toren van minimaal 10 centimeter hoog. 

De materialen die ze mochten gebruiken waren papier en plakband. Doel was om op de toren zware 

conservenblikken te kunnen leggen. Er werd geëxperimenteerd met vouwsels, vormen en rolletjes 

papier. Ondertussen werd ook goed de kunst afgekeken. De leerlingen kwamen erachter dat het 

bouwwerk een goede basis moest hebben om het gewicht te kunnen dragen. De hoogte van 

bijvoorbeeld de rolletjes moest gelijk zijn, zodat het gewicht gelijkmatig verdeeld werd en de kans 

groter werd dat het geheel niet onder het gewicht zou bezwijken. Na deze opdracht werd er 
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geëvalueerd en daarna konden de leerlingen zich opmaken voor de vervolgopdracht. Ze kregen nog 10 

minuten de tijd om hun bouwwerk zo aan te passen dat er een groepsgenoot op kon zitten. Een hele 

uitdaging maar het is veel tweetallen gelukt! Zelfs juf Marloes durfde het aan…juf Karin wist dat het 

met haar niet ging lukken…dus vermeed de opdracht! Ook juffen vluchten af en toe voor lastige 

opdrachten…… In bijgevoegde foto’s kunt u van de resultaten genieten. 

 

Een andere les in het kader van carnaval (invloed van juf Marloes die uit Groenlo komt en volop geniet 

van dit feest!) was het bouwen van een zo hoog mogelijke toren van ballonnen met alleen ballonnen 

en kranten en plakband. Voorwaarde was dat de toren begon met een ballon en het hoogste punt ook 

een ballon moest zijn. Vooraf plannen maken helpt daarbij…..maar dit gebeurde niet altijd….en was 

dan ook zichtbaar in het resultaat…. 

Toch is het een heel aantal gelukt om in goed overleg en goede samenwerking en met gebruik van 

analytisch, creatief en praktisch denkvermogen een mooie stevige hoge toren te bouwen. 

Complimenten! Ook hier zijn foto’s van….. 

 

Informatie 

 Op de site van het preventie platform jeugd, 

https://preventieplatformjeugd.nl/activiteiten/hoogbegaafd vindt u  de hier afgebeelde flyer, 

wellicht interessant om te delen met mensen in de omgeving die nog niet zo bekend zijn met 

hoogbegaafdheid.  

 

  

Fijne vakantie en tot 4 maart! 

Juf Marloes & juf Karin 
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