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middenbouw
Project voedsel, brandstof en energie
Week 1: Project opening d.m.v. een brief aan onze klas. De kinderen mochten
vervolgens raden wat het projectonderwerp zou kunnen zijn. Ze hebben de
huiswerkopdracht meegekregen en een lied over het onderwerp van kinderen voor
kinderen gezongen.
Week 2: We hebben filmpjes gekeken over waar bepaalde voedingsmiddelen
vandaan komen en hier een verwerkingsopdracht bij gemaakt. We hebben allerlei
voedingsmiddelen rond een wereldkaart geplakt en uitgezocht waar ze vandaan
komen. Ze hebben hier ook een stripverhaal bij gemaakt, deze hangen op in de klas.
Voedselverspilling is ook aan de orde gekomen, hierbij hebben ze een poster
gemaakt in groepjes en een actie bedacht om mensen bewuster te maken van de
problematiek.
Week 3: In week 3 zijn we pepernoten gaan bakken . We hebben volledig verse
pepernoten, pepernoten uit een mix pak en kant en klare pepernoten uit een fabriek
met elkaar vergeleken. Vervolgens zijn we gaan bespreken welke weg deze
pepernoten in je lichaam afleggen. Het spijsverteringsstelsel hebben we dus eens
uitgebreid besproken, bekeken en getekend.

Week 4: Uitstap melkboerderij Mauritsfort in Hoek was een succes. Erg leerzaam !
We hebben het voedseldagboek (huiswerkopdracht ) besproken en een memory
gemaakt over spreekwoorden die te maken hebben met voedsel.
We hebben een klokhuisfilmpje gekeken over fossiele brandstoffen, wat zijn dit ? Wat
was de industriële revolutie? De verwerkingsopdracht was een creatieve opdracht
met houtskool.
Week 5: Wij hebben deze week een workshop broodbakken gedaan. Ze hebben geleerd wat rijzen is, wat voor kneedtechnieken je zou moeten toepassen, wat de
ingrediënten zijn, waarom er soms wel/geen boter of melk toegevoegd wordt, wat
het verschil is tussen meel en bloem, wat gisten is en de verschillen geproefd tussen
lichtbruin en wit brood.
Ze gaan nu een kahoot maken, dit is een quiz die je op het digibord, met ieder en
eigen ipad kan spelen. Deze quiz, die ze in tweetallen zelf maken, moet gaan over
energie. De onderwerpen van de quizzen worden: Waterkracht, windkracht, zon en
kernenergie.
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middenbouw
Gastles energie uit voeding
Op vrijdag 13 december is Romy in de klas geweest. Ze heeft een gastles gegeven
over energie uit voeding. Ze heeft de kinderen informatie gegeven over bouwstoffen
en brandstoffen. Ze heeft uitgelegd wat energiebehoefte inhoudt, wat energiebalans
betekent, wat voedingsstoffen zijn en wat de schrijf van vijf is. Aan het eind van de
gastles hebben ze ter verwerking een quiz gedaan over energie uit voeding. De kinderen hadden veel vragen en waren erg betrokken.

Schaakontmoeting met Hulst
Vrijdag 17 januari vindt er weer en schaakontmoeting plaats. Dit keer komen de
Leonardo groepen (6-7-8) uit Hulst in Terneuzen schaken.
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bovenbouw
Project voedsel, brandstof en energie
Wat bedoelt men met het wereldvoedselvraagstuk? En welke relatie heeft dit met
brandstof en energie?
In week één is het project geopend met post! Een brief met een spannend verhaal
werd door de juf voorgelezen in de klas; raden maar! Al snel werd duidelijk waar het
over ging al waren er wel een paar extra hints, een spelletje galgje, nodig om het
helemaal helder te krijgen. Er zijn veel enthousiaste gesprekken gevoerd en er is veel
gesproken over verschillende vormen van voedselproblematiek. De kinderen hebben
een presentatie gemaakt waarbij ze met een eigen oplossing moesten komen voor
een specifiek probleem, niet éénvoudig!
In week twee zijn de huiswerkopdrachten meegegeven en is er dieper ingegaan op
‘waar’ ons eten nu eigenlijk vandaan komt. Chocolade bestaat uit een aantal
ingrediënten en deze komen ergens vandaan… echt zoeken en speuren. De
spekreepjes, vla en kant en klare pannenkoeken, iedereen had een folder gekregen
van onze bekende grootgrutter en is hiermee aan de slag gegaan.
Week 3 stond in het teken van de spijsvertering en alle bijhorende processen. Aan
de hand van een aantal filmpjes en een anatomisch model van een torso is er
geprobeerd om de weg van ons voedsel inzichtelijk te maken. Vervolgens hebben de
kinderen een miniposter gemaakt over een specifiek orgaan. Ook hebben de kinderen
in drietallen een smaaktest georganiseerd. Appelmoes, knakworsten of cornflakes.
Welke vind je het lekkerst of welke denk je dat het duurst is ? Iedereen had zijn
eigen proeverijtje. De resultaten zijn in grafieken verwerkt en kort aan de klas
gepresenteerd.
Week 4 was de week van de uitstap en de gastles. Samen met LMB hebben we een
melkveebedrijf bezocht in Hoek. Dit was echt een reuze interessante en leerzame
ervaring. De kinderen hebben veel gezien en gehoord over hoe het er aan toe gaat
op een melkveebedrijf. Ze hebben zelfs, als ze dat wilden, een koe mogen melken.
Weliswaar ouderwets met de hand, maar evengoed een speciale ervaring.
Op vrijdag hadden we in de klas bezoek van een ‘Lifestylecoach’ .Ze heeft een gastles
gegeven over energie en voeding. Ze heeft de kinderen informatie gegeven over
bouwstoffen en brandstoffen. Wat houdt energiebehoefte in en wat betekent
energiebalans, wat zijn voedingsstoffen en wat is de schijf van vijf? Aan het eind van
de gastles hebben ze ter verwerking een quiz gedaan over energie uit voeding.
De kinderen hadden veel vragen en waren erg betrokken. De kinderen hebben koeien
gemaakt met scheur/mozaïek techniek. Een echt oormerk maakte het helemaal af, ze
zijn prachtig geworden!
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bovenbouw
Kwink: Stop, wordt rustig en steek over!
Het thema van de kwinklessen van de afgelopen periode was ‘verplaats jezelf ook
eens in een ander’. Niet altijd makkelijk en soms wel een beetje confronterend.
Waarom doet iemand wat hij of zij doet? Hoe komt mijn gedrag over op een ander?
Aan de hand van korte toneelstukjes hebben de kinderen verschillende situaties
nagespeeld. Leerzaam en soms ook erg grappig!

Schaakontmoeting met Hulst
Vrijdag 17 januari vindt er weer en schaakontmoeting plaats. Dit keer komen de
Leonardo groepen (6-7-8) uit Hulst in Terneuzen schaken.
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Kan je hoogbegaafde kind niet goed in slaap vallen?
Hoogbegaafde kinderen kunnen soms moeilijk in slaap vallen. Dat kan verschillende
redenen hebben. Ze denken veel na, ze hebben een grote fantasie, ze kunnen niet
tot rust komen na een drukke dag, noem maar op. Hieronder een paar redenen
opgesomd:
1.Niet moe genoeg. Zo simpel kan het zijn. Sommige hoogbegaafde kinderen hebben
niet zo veel slaap nodig als andere kinderen en zijn gewoon simpelweg niet moe
wanneer de ouders willen dat het kind gaat slapen.
2.Meer tijd nodig om af te koelen (alleen). Wanneer een kind introvert is, kan het zijn
dat hij of zij meer tijd nodig heeft om tot rust te komen na een drukke dag. Slaap
komt niet snel, omdat het kind tijd nodig heeft om na te denken.
3.Hersenen willen “niet uitgaan”. Een hoogbegaafd kind kan tegen de ouders klagen
dat zijn hersenen niet willen ophouden met werken of zegt: “mijn hersenen laten me
niet in slaap vallen.”
4.Wil niets missen. Als er in het huis iets gaande is, zoals een oudere broer of zus die
een film kijkt in de woonkamer, kan het bij jonge hoogbegaafde kinderen lastig zijn
om te focussen. Ze denken dat ze iets dat zich buiten hun kamer afspeelt “missen”.

Tips om je kind te laten slapen
Zoals met meeste standaardadviezen over opvoeden, werken de adviezen over in
slaap vallen meestal niet voor hoogbegaafde kinderen.
Een consistente bedtijdroutine is heel belangrijk voor je hoogbegaafde kind. Het weet
dan wat hem te wachten staat, zal misschien onderhandelen maar leert op een
bepaald moment dat dat niet zal werken en zal tot rust komen voordat het gaat
slapen.
Wat ook werkt:
1.Focus minder op in slaap vallen en meer op tot rust komen. Een kind kan zichzelf
niet dwingen om in slaap te vallen, net als een volwassene. Wanneer we harder
proberen om in slaap te vallen, lijkt het steeds moeilijker te worden. In plaats van op
een bepaalde tijd de lichten uit te doen en te gaan slapen, neem de tijd om in bed te
liggen en in bed te blijven, tijd voor stille en rustige activiteiten, zoals lezen of muziek
luisteren. Uit bed komen is niet toegestaan.
2.Ga eerder naar bed en praat gezellig met je kind. Dit helpt je kind al zijn gedachten
te ordenen, hij vertelt misschien wat er die dag gebeurd is, jij kunt het relativeren, jij
kunt vertellen over vroeger (dat vinden kinderen altijd interessant) en je kunt tot slot
rustig voorlezen of een liedje zingen.
3.Wrijf over de rug van je kind. Dit is zeker prettig voor kinderen met zintuiglijke
hooggevoeligheid. Je kind kalmeert, valt eerder in slaap en blijft zelfs langer slapen.
Probeer het!

8

OS
4.Maak of koop een “bedtent” voor privacy – zeker voor je introverte kind.
Hoogbegaafde kinderen (zeker die met verbeeldingsgevoeligheid) zien en horen te
veel dingen om zich heen. Om een aantal van deze afleidingen te elimineren, kunnen
ouders een “bedtent” maken of kopen (Ikea). Een bedtent is een lichte tent ter
grootte van een bed waarvan de bodem over een matras past. Zo voelt je kind zich
veilig, zeker als er ook een paar knuffels in de tent slapen.
5.Introduceer een “brein aan/uit knop”. Denkbeeldige knoppen werken soms goed.
Sommige kinderen stellen zich voor dat hun brein net een computer is en een
afsluitingsproces nodig heeft. Je kind kan een denkbeeldige knop hebben of een
echte: een oude lamp bijvoorbeeld (waar geen stroom opstaat) die ze als hun aan/uit
knop gebruiken. Vreemd genoeg werkt het soms wel! Het kan een kind helpen om de
hersenactiviteit te verminderen.
6.Schrijf op wat je niet wilt vergeten. Het kan voor je kind moeilijk zijn alle ideeën los
te laten omdat hij bang is dat hij ze morgen niet meer weet. Je kunt je kind de
ideeën die hij op dat moment heeft laten opschrijven, zodat hij er morgen verder
over kan nadenken.
7.Alles draait om intensiteit! Ook ’s avonds is je kind intens in al zijn beleving.

Maak je niet onmiddellijk zorgen als je kind niet de voor zijn of haar leeftijd aanbevolen hoeveelheid slaap krijgt. Als je kind minder slaapt, chagrijnig is, wallen heeft,
hoofdpijn heeft en moeite met concentreren, krijgt hij of zij waarschijnlijk niet genoeg slaap. Maar als je kind gezond is en normaal functioneert heeft hij of zij waarschijnlijk minder slaap nodig dan wordt aangeraden. Aan de andere kant kun je daar
ook weer niet zonder meer van uit gaan. Sommige hoogbegaafde kinderen hebben
juist meer slaap nodig dan andere kinderen.

Ik krijg regelmatig vragen van ouders over slaapproblemen van hun hoogbegaafde
kinderen. Vaak speelt ook verveling op school een rol. Als je kind niet moe genoeg is
door het gebrek aan uitdaging, valt het vaak ook moeilijk in slaap. Zodra het
schoolwerk aangepast wordt aan het niveau van het kind zie je vaak weer dat het
kind gemakkelijker in slaap valt. Hij is dan moe maar ook tevreden met zichzelf, hij
heeft immers lekker gewerkt vandaag!

Deze nieuwsbrief is een regelmatige uitgave van het Leonardo-onderwijs Terneuzen
Leonardo-onderwijs Terneuzen valt onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van Onderwijsgroep Perspecto, Postbus 4, 4570 AA Axel. Website:
www.onderwijsgroepperspecto.nl
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