VAKANTIE

Echt? Is op
vakantie gaan
een talent???

Hahaha, dan heb ik ook
een talent: lekker niets
doen en in de zon liggen!

Nee, op vakantie gaan en zonnen
zijn geen talenten. Maar de
vakantie is wel een mooie tijd om
talenten te benutten die je op
school niet kunt inzetten.
Kijk maar eens naar de berichten
van klas 6, dan begrijp je wat ik
bedoel.
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LUCIE

VRIENDEN

ALEXINE

Wat een prachtige zinnen, wat een fantastisch
boek! Ik heb het wel vijf keer uitgelezen!

FOTO’S

Haha, een fout
gevonden in de
rekening van het
restaurant = een
extra groot ijsje
voor mij als
beloning!
Lekkerrrrr!

EMMA

55
Zien ze er niet geweldig uit? Helemaal
door mij gestyled om uit eten te gaan!
Ik vrees alleen dat mijn knutseldoos
volgend jaar niet meer mee mag op
vakantie…

ARTHUR
15

Yes, wat een kick! Eerst wilde
niemand meegaan, maar ik kon hen
toch overtuigen: overnachten in de
Sahara! #bucketlist

23
NOOR

Yes! Eindelijk in Afrika om het project van mijn
oom te bezoeken. Super toch, meewerken aan
een rechtvaardigere wereld? Dat wil ik later ook.

68

AYOUB

Een man met een
plan! Klaar voor
het kampeerfeest
van het jaar!
#partyanimals
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RAPPORT

Sommige kinderen
hebben talenten die goed
van pas komen op school,
zoals goed van buiten
kunnen leren of je lang
concentreren.
Gelukkig zijn er al heel
wat scholen waar ook
aandacht is voor andere
talenten. Kun je even
filmen wat de juf heeft
geschreven?

OPMERKINGEN:
Vince werkt goed mee in de klas.
Hij wil het altijd heel erg goed doen, soms
zelfs een beetje te goed. Hij straalt als hij
een taak foutloos kan maken, en als ik
een fout op het bord schrijf, heeft hij het
altijd gezien.

BELONINGSSTICKER:

OPMERKINGEN:

BELONINGSSTICKER:

Marie is een heel
bijzonder meisje.
Soms lijkt het alsof
niets haar interesseert, alsof ze zich
aan het vervelen is.
Maar als het gaat over
onderwerpen die haar
boeien, dan geeft ze
zich helemaal. Op
zulke momenten sta
ik versteld van wat zij
allemaal weet, en van
al haar creatieve
ideeën.

OPMERKINGEN:

OPMERKINGEN:

BELONINGSSTICKER:

Victor is zo attent en lief.
Hij heeft het altijd
gezien als iemand van
de klas zich niet goed
voelt en dan bedenkt hij
een manier om die
klasgenoot op te
vrolijken. Zonder hem
zou de sfeer in de klas
helemaal anders zijn.

BELONINGSSTICKER:

Youssef is zo nieuwsgierig! Hij wil werkelijk
alles over een onderwerp
weten. Wat ik erg
waardeer, is dat hij zelf
met extra weetjes of
informatie komt, dingen
die ik nog niet wist.

OPMERKINGEN:

BELONINGSSTICKER:

Imran is erg behulpzaam. Hij staat voor
iedereen klaar. Zo hielp hij onlangs een
meisje uit de klas met haar spreekbeurt,
en toen ik hem vertelde hoe fijn ik dat
vond, straalde hij echt.

SPORTDAG

Eindelijk! Sport! Hier
krijgen we zeker echt
talent aan het werk te
zien. Wauw, kijk hoe
snel die kan lopen!

Ja,
misschien
wel een
toekomstige
Olympische
kampioen!

Ik moet jullie teleurstellen.
Talent gaat helemaal niet over
de beste zijn of uitblinken in
iets. Het gaat over wat jouw
talent doet met jezelf. Kijk
maar naar wat de kinderen zelf
vertellen over de sportdag.

Als je doet waar je goed in
bent, dan vliegt de tijd en voel
je je gelukkig. Dan laad je je
batterijen weer op.

Hm... We hebben geoefend op de start van de
100 meter lopen. In het begin lukte het niet,
maar daarna ging het steeds beter. Op het einde
kon ik het zelfs perfect!

Dag Noor, was
het leuk
vandaag?

dag papa

Wat ben je
vrolijk, Tom!

Ja! Het was een topdag. Ik heb mijn
persoonlijk record bij het hoogspringen verbeterd. Ik ben over 1,10
meter gesprongen, drie centimeter
hoger dan mijn vorig record.
Dat is echt veel, hoor!

Zo, je hebt dus gevoetbald vandaag. Hoe was
de match? Wie heeft er
gewonnen?

Het was een
gelijkspel. Maar we
hadden echt een
superteam, opa!
We hebben goed
samengespeeld en
iedereen kwam aan
de beurt.

Net voor de start
van de 300 meter
lopen heb ik
Emma nog wat
tips gegeven om
rustig te blijven.
En toen ging ze
als eerste over
de lijn! Ik was zo
blij voor haar.

Ze heeft jou toch
wel bedankt?

Hé meisje, heb
je genoten van
de sportdag met
de klas?

Nee, maar toen ze over
de eindstreep liep, gaf
ze mij een vette
knipoog. Daar was ik
ook superblij mee.

Echt mama, het was de max! Ik kreeg
de kapiteinsband en iedereen deed
gewoon wat ik vroeg. Maar kom maar
gauw naar huis, dan kunnen we gezellig
samen in de zetel hangen, dat vind ik
even tof als voetballen.

Superjammer dat je het niet hebt
gezien, papa! Ik heb drie fantastische
doorsteekpassen gegeven, ik voelde me
net Ronaldo. Ik zal het straks nog eens
tonen als je thuis bent.

THUIS

Echt, ik ben de
draad kwijt. Ik
begrijp er niets
van. Moeten
we nu kinderen
filmen die gaan
slapen???

Ik kan me niet
voorstellen dat er
talenten te
spotten zijn als je
’s avonds in je bed
ligt, tenzij snurken
er eentje is…

Het moment net voor het
slapengaan is een uitstekend
moment om te kijken wie welk
talent heeft. Kijk maar eens
goed hoe iedereen de dag
afsluit.

Ja, ik zie het, ik zie het…
Die jongen daar kan zijn
ogen heel lang openhouden
zonder te knipperen.

En dat kleine
meisje uit
het lichtblauwe huis
kan echt
lang
opblijven.

Zucht!

Wakker blijven Vince, wakker blijven.
Niet in slaap vallen nu, ogen
openhouden. Zal de prins de draak
verslaan? Ik moet het weten...

Pfff, de juf was echt boos over die slordige tekst…
Waarom heb ik haar niet gewoon gezegd dat
ik mijn taak snel heb afgewerkt, omdat ik mee
wou naar oma in het ziekenhuis? Ik vertel het
haar morgen.

DAG NOor,
ik voelde dat je
vandaag een
beetje verdrietig
was. Ik wilde je
even laten weten
dat ik er altijd
ben voor jou.

Hopelijk voel je je
snel beter!
GROETJES,
AYOUB

Als ik nu
eens iets
zou
bedenken
om de files
op te
lossen, dan
hoefde ik
niet zo
vroeg op te
staan…

'Theater', dat rijmt
zo mooi op 'later'.
Zou ik mijn gedicht
morgen voorlezen
in de klas?

Yes! Dit lampje moet ik
hebben, het past perfect
bij mijn kussens.

HET SCHOOLPLEIN

Dat vond ik het leukste moment
van de dag toen ik naar school
ging. De pauze! Lekker lui zijn.

Ja, lekker
lummelen en wat
rondhangen.

Professor, luie en
lummelende
kinderen hebben
waarschijnlijk
niet veel talent?

Toch wel. Vergeet niet
dat een periode van lui
zijn en lummelen
dikwijls gevolgd wordt
door een vlaag van
creativiteit.

Kom, we vragen de
kinderen wat zij hebben
gedaan tijdens de pauze.

In de les aardrijkskunde vertelde
de juf over de klimaatverandering
en eigenlijk heb ik daar heel de
pauze over nagedacht…

Ik heb een iglo gemaakt. Ik had
daarover gelezen en wilde het zelf
ook eens proberen. Eerst heb ik
grote blokken gemaakt van de
sneeuw, en daar heb ik een muur
mee gebouwd. Hopelijk sneeuwt het
deze nacht veel, dan is mijn iglo
morgen klaar.

