
Nieuwsbrief Plusklas Groenlo juli 2020 
 
Na een aantal maanden geen Plusklas te hebben gedraaid, konden we gelukkig de 
leerlingen nog vier keer een ochtend Plusklas aanbieden voor de zomervakantie. Met een 
grote glimlach op het gezicht, en bij sommige leerlingen ook een beetje spanning, kwamen 
ze op 18 juni weer de Plusklas binnen.  
 
Na een wat langere inloop, waarbij de leerlingen elkaar weer opzochten, bijkletsten en een 
spel speelden werd ook al snel de vraag gesteld: “Wanneer gaan we beginnen?” Een goed 
teken! 
De leerlingen kregen de laatste vier weken de opdracht om een vakantieland te bedenken 
voor de zomer van 2020. Een volledig verzonnen vakantieland waarbij we zouden letten op 
originaliteit, creativiteit en op de nette verzorging van het eindproduct. Hierbij konden ze 
kiezen tussen een vakantiefolder of een kijkdoos over hun vakantieland. Er werd een lijst 
samengesteld waarvan de leerlingen minimaal drie onderdelen moesten verwerken in hun 
land. Dit kon bijvoorbeeld de vlag, de taal, bezienswaardigheden, attracties of het klimaat 
zijn. Ze moesten beginnen met het maken van een mindmap/woordspin over hun land. 
Hierbij mochten ze alles noteren wat er in hen opkwam. Een aantal leerlingen had meteen 
een idee en ging voortvarend van start. Er waren ook leerlingen die het lastig vonden een 
begin te maken. Want wat maak je als alles mag en niks te gek is?  
 

 
 
In week twee kwamen er al leerlingen met een schoenendoos aan, zodat ze hun land vorm 
konden gaan geven. We hebben veel originele ideeën voorbij horen komen qua 
vakantieland: een land van water, een land waar alles mag, een land waarbij je je eigen 
temperatuur kunt bepalen of van waaruit je je kunt teleporteren naar alle denkbare plekken. 
Veel vakantielanden boden alles gratis aan of hadden bijzondere regenbuien van 
geld/goudstukken. We hebben ook meerdere ‘ritjes op een dinosaurus’ voorbij zien komen, 
onbeperkt gamen, alleen maar eten wat je lekker vindt, vakantielanden waarbij iedereen 
aardig is voor elkaar en landschappen die bestaan uit spectaculaire glijbanen en 
regenbogen. We waanden ons al helemaal in een paradijs! 
In totaal hebben de leerlingen hier vier weken aan kunnen werken. Deze week was de 
‘Vakantiebeurs’. De folders en kijkdozen stonden gepresenteerd op de tafels waarna 
iedereen de tijd kreeg om zich te verdiepen in het vakantieaanbod voor de zomer van 2020. 
In stilte moesten ze rondlopen en hun uiteindelijke keuze bepalen. De keuze moest op een 
papiertje worden ingevuld bij juf Karin. We maakten er een spannende finale van door één 
voor één de punten uit te delen. Huub had het favoriete vakantieland gecreëerd: 



aardappelland! Hij was zelf niet aanwezig i.v.m. de musical, maar de felicitaties worden 
uiteraard aan hem overgebracht.  
 

   
 
Uiteraard hebben we ook weer een aantal stresslessen aan bod laten komen. De kinderen 
stonden erom te springen. We hebben de eerste twee weken vliegtuigjes gevouwen. De 
eerste week zonder hierbij gebruik te maken van het internet. De leerlingen moesten uit het 
hoofd experimenteren met vouwsels. Deze mochten na 15 minuten getest worden buiten. 
Vervolgens kregen ze nog weer de tijd om hun vliegtuig te vervolmaken. Uiteindelijk 
mochten ze met één vliegtuig meedoen aan de wedstrijd. Dat was soms best een lastige 
keuze, omdat veel leerlingen er meer hadden gevouwen. Vanaf een vaste startplek mocht er 
gegooid worden. Ivar gooide tijdens de oefenmomenten mega vluchten (waarvoor hij veel 
complimenten kreeg van zijn medeleerlingen), maar dit lukte helaas tijdens de wedstrijd 
niet. Zijn broer won de titel. Het bleef wel in de familie dus! 
De week erna mochten de leerlingen gebruik maken van het internet. Ze mochten in 
tweetallen het ultieme vliegtuig vouwen en hierbij ook gebruik maken van bijvoorbeeld lijm 
of plakband. De familie Kroekenstoel was in Groenlo weer in topvorm! Ook het vliegtuig van 
Lenn en Tycho deed het super goed. Voor een aantal leerlingen was het een enorme 
teleurstelling dat hun vliegtuig het niet zo goed deed als dat ze gehoopt hadden of dat de 
proefrondes hadden doen voorspellen. Een wedstrijd is altijd een momentopname… Winnen 
is prachtig, een goede verliezer zijn is soms een leerproces.  
 

  
 



Een andere challenge die de leerlingen hebben gedaan is de ‘magic rope puzzle’ waarbij ze 
in duo’s moesten werken. Beide leerlingen hebben hierbij een touw losjes om hun polsen 
geknoopt. De touwen zijn met elkaar verbonden door van tevoren één van de touwen onder 
het touw van de ander door te halen. De opdracht is simpel: zorg dat je los van elkaar komt 
te staan terwijl je de touwen nog om je pols hebt. Het leek wel een les in acrobatiek! De 
leerlingen draaiden om elkaar heen, wrongen zich in allerlei bochten en kwam soms 
letterlijk in de knoop. Een aantal duo’s gebruikte de tactiek van ‘hard trekken’ maar ook dit 
leidde niet tot succes.  
Na de leerlingen op weg geholpen te hebben, waren ze vaak verbaasd dat ze ineens los 
waren gekomen. Een mooie opdracht voor teamwork, logisch redeneren en voor een dosis 
plezier (en soms frustratie :)) 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We hebben ook afscheid genomen van de groep acht leerlingen. Zij mogen altijd de laatste 
stressles bepalen. Die stond in het teken van de Cupcakecup challenge. Isis, Niké en Lola 
hebben de activiteit verzorgd met hierbij uitdagende opdrachten waaraan de cupcake 
moest voldoen. Storm was helaas ziek op de laatste dag, dus was niet van de partij. We 
hebben cupcakes voorbij zien komen met een Kerstthema, met een dier in het middelpunt 
of waarop de leerlingen zichzelf moesten weerspiegelen. De banketbakkers hebben hard 
gewerkt en, uiteraard, naderhand hun creatie met liefde opgegeten.  
 

   
 
 
 



 
Evi was jarig en vierde haar verjaardag met ons. Van harte 
gefeliciteerd! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende week ontvangen jullie een mail met hoe het Plusklas jaar er volgend jaar uit gaat 
zien.  
 
We wensen jullie een hele fijne zomervakantie toe met veel zonneschijn, waterpret en 
gezelligheid!  
 
 
Groet, 
juf Karin en juf Marloes  
 
 
 
 


