
 
Beste ouders, leerkrachten en andere belangstellenden, 
 
Hier is de tweede plusklas-nieuwsbrief van dit schooljaar.  
De lessen na de herfstvakantie hebben vooral in het teken 
gestaan van het leren leren. We zijn begonnen met een 
project over het brein. Iedere week vertelde de juf iets over 
de werking van de hersenen en de kinderen moesten op 
verschillende manieren aantekeningen maken. Hieronder kunnen 
jullie er meer over lezen en over wat we nog meer in de 
plusklas gedaan hebben.  
 
We wensen jullie alvast fijne kerstdagen en een gezellige jaarwisseling! 
 
De kinderen en juf van de plusklas groep 7-8 
 

 
Door Marije en Bente 
In de nieuwsbrief van de plusklas gaan wij vertellen over delen van je 
brein. We hebben ze allemaal hier in dit document opgeschreven. 
 
Frontale Kwab 
De frontale kwab is het voorste deel van je hersenen hij groeit tot je 
25e. Je frontale kwab zit tegen je borca aan. Dat zorgt voor je 
begrijpen en gebruiken van taal. Je frontale kwab zorgt voor bewegen. 
 
De pariëtale kwab 
De pariëtale kwab is zit bovenin in het midden. Het zorgt ervoor dat je dat je je controle houd van je 
beweging en en je gevoel. het zorgt er ook  voor dat je kan voelen en het richten van aandacht. 
 
De occipitale kwab 
occipitale kwab zorgt ervoor dat je kunt zien. Dat klinkt misschien een beetje gek, want je ogen zien. 
Dat is ook zo, maar je occipitale kwab zorgt ervoor dat alles wat je ogen zien dat je dan weet o ja, dat 
is een auto.  
 
   



 
 
 
De temporale kwab 
Door de temporale kwab kan je horen, het herkennen van auditieve informatie en je onthoudt dingen.  
 
Het cerebellum 
Je cerebellum zit  een soort van aan de rest van je hersendelen geplakt. Je cerebellum zorgt voor je 
balans en coördinatie. En voor je beweging   (je ritme). Het zorgt ervoor dat als je muziek maakt. Je op 
de ritme Danst of speelt. En dat als je op een balk van turnen staat val je er hopelijk er niet vanaf.  
 
De hersenstam 
De hersenstam zorgt er voor dat je naar de wc kan gaan en dat je weet wanneer je moet plassen. Ook 
houd het je hartslag, je bloeddruk, je temperatuur en je ademhaling in orde. 
 
Einde 
Wij hebben in deze nieuwsbrief vertelt over de delen van de hersenen. Wij vonden het best leuk en 
vooral leuker dan we hadden gedacht. Wij willen ook graag een cijfer geven dit is ons cijfer: 8 

 
Afgelopen keer hebben de plusklas kinderen weer gewerkt aan een mooi project. Ze hebben het gehad 
over de hersenen. Waar ze het over een deel in de hersenen hadden = Hersencel / Neuronen. Hier komt 
wat informatie over wat ze hebben geleerd. 😀 
 
DE NEURONEN 
Je hersenen bestaan uit neuronen. Die neuronen zijn nog klein en dun als je word geboren. Als je 
bijvoorbeeld kijkt naar rekenen dan ben je er wel goed in als je het dan vaker herhaalt wordt die neuron 
dikker en sterker. Je kan het vergelijken met een paadje. Als dat paadje nog niet vaak is gebruikt dan is 
het nog dun en niet zo sterk. Als er al wat vaker mensen over hebben gelopen wordt het paadje dan 
breder en nog wat sterker. Als super veel mensen er over hebben gelopen of gefietst wordt die nog 
sterker en groeit de neuron breder en groeit die aan naar een andere neuron. Als super veel mensen en 
dingen er over zijn geweest kan het worden geasfalteerd. En dan is je neuron dus supersterk en kon je 
het beter dan eerst. Je neuron groeit als je iets oefent en dan wordt die laag dus dikker. 
 
Axon en Myeline   
Eerst zit om de axon haast geen myeline. Maar als je iets leert 
maar niet mega goed, dan zit er heel weinig myeline om de 
axon. Kan je iets al beter dan eerst, dan zit er weer meer 
myeline om de axon. 
Kan je iets heel goed, dan zit er heel veel myeline om de axon. 
Hoe meer myeline om de axon, hoe sneller het stroompje door 
de cel heen gaat, dus hoe sneller je iets weet of onthoud. 
 
Sienna heeft geleerd: 
Dat de hersencel heel klein is en in het begin nog niet vast zit. En ook dat je een hersencel ook een 
neuron kan noemen. En tot slot heb ik geleerd dat hoe minder myeline om de axon hoe minder goed je 
het onthoud en ook met hoe meer myeline om de axon hoe beter je het kan onthouden. 
 
   



 
 
Licia heeft geleerd: 
dat je neuronen sterker worden als je iets herhaald. En dus als je vaker aan rekenen werkt als je er niet 
goed in bent word je er steeds sterker in en beter. 
 
Dit was de nieuwsbrief van de plusklas. 
tot de volgende keer! 
 

 
De amygdala is een stukje in je hersenen dat ervoor zorgt dat je 
angsten hebt en dat je gevoelens hebt. De amygdala heeft allemaal 
manieren om te reageren op spannende en enge gebeurtenissen, 
de ene moet huilen en de andere wordt juist boos. Bij deze 
gevoelen kan je niet heel goed meer nadenken. Dan denk je alleen 
maar aan dat gevoel en dan is het dus heel moeilijk om daarmee te 
stoppen. Het heeft ook invloed op je toekomst. Als je bijvoorbeeld 
een keer door en slang bent gebeten, als je dan de volgende keer 
weer een slang ziet wordt je gelijk weer bang. Dat komt door de 
amygdala die de slang herkent en denkt gelijk dat je weer gebeten kan worden. Er is een keer in 
2010 een onderzoek gedaan naar een vrouw die geen amygdala had door een aandoening in de 
hersenen. Die voelde bijna geen gevoelens alleen blijheid en vrolijkheid. Dat komt omdat de 
amygdala vooral op angst en agressie werkt. 
 
Isabelle: Ik heb eigenlijk alles wat we nu hebben vertelt geleerd maar ik heb het meest geleerd waar 
je gevoelens vandaan komen. Ik heb ook geleerd dat het niet goed is om te gaan stressen want dan 
krijg je heel vaak van dat soort gevoelens 
 
Thijn: Ik wist niet heel veel van de amygdala maar nu weet ik er wel meer over zoals als je wordt 
gebeten door iets ben je de volgende keer er gelijk bang voor.  
 

 
In de plusklas hebben we het over gezonde hersenen gehad. We hebben geleerd hoe je hersenen leren, wat ongezond is 
en wat gezond is. Hoe leren je hersenen?: We hebben geleerd dat je hersenen iets beter onthouden als je er bij beweegt. 
Maar ook natuurlijk als je goed slaapt en gezond eet. Nu is de vraag wat is gezonde voeding? En wat is ongezonde 
voeding? Gezonde voeding is: fruit, groente, vlees en water. In al die gezonde voeding zit vitamine A.Ongezonde 
voeding zijn dingen waar te veel vet, suiker of andere slechte stoffen in zitten. Het is ook ongezond als je slecht of 
weinig slaapt.Ongezonde voeding doet eigenlijk het tegenovergestelde van gezonde voeding. Dat is slecht leren, 
niet goed kunnen concentreren en ook slecht nadenken. Je word ook heel druk er van, en dat is niet handig bij een 
toets. 
 

 



 
 
 
weetjes 
Wist je dat je lichaam bestaat uit wel 90% van water.  
Wist je ook dat hoe meer water hoe sneller je brein werkt. 

 
We hebben ervan geleerd dat: Dat je gevarieerd moet eten, goed bewegen en goed slapen. 
 
Groetjes van Sara en Liv 
 

 
gemaakt door: Mees en Owen 
  

 
 
Mindset is bijvoorbeeld als je iets denkt dan gaat het aan het werk bv als je denkt dat je heel sterk 
bent dan gaat je hersenen ook aan het werk om sterk te zijn en hetzelfde is omgekeerd als je denkt 
dat je heel slap bent dan gaan doen je hersenen ook slap zijn. Je kan meer bereiken als je denkt 
dat je het kan dan als je denkt dat je het niet kan. 
 
Mees: ik heb ervan geleerd dat als je denkt dat je slap ben je dat ook echt slap bent. 
Owen: Ik heb ervan geleerd dat als je slap bent je ook echt slap bent en als je denkt dat je sterk 
bent ben je ook echt sterk. 

 
Om te beginnen, als je deze letters door elkaar haalt krijg je; 
 
                 zhelzu = zoek het even lekker zelf uit. 
 
Als we in de plusklas een huzzel maken beginnen we zo. 
We pakken onze map en kiezen een huzzel. 
Dan maken we een planning van hoe we eraan gaan werken. 
Daarna schrijven we op wat we nodig hebben, wat het doel is en  
wat we ermee willen bereiken.  
 
 



 
 
 
 
Mijn eerste (zelfgekozen) huzzel was een kahoot quiz maken. 
Hiervan heb ik geleerd je wachtwoord te onthouden, want dat 
heb je later nog nodig. Het doel van deze les is dat je leert een  
kahoot quiz te maken.  
 
zoals de naam het al zegt moet je het zelf uitzoeken, wat betekent dat je het met je kennis (en 
google😃) doen. 
 
Dit was mijn nieuwsbrief 
Vr13nd3l1jke Gr03ten v4n St3f4n 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
We mochten huzzels kiezen op een blad met de plusklas. 
Huzzels is een opdracht waarbij je moet proberen om je doel te bereiken en dingen te plannen. 
Er waren allemaal verschillende opdrachten maar ik hou veel van crea dingen in de plusklas. 
Ik koos een flipperkast met Liv en Marije (me plusklas maatjes). 
Het leek moeilijk, maar het viel erg mee. 
We vonden het heel erg leuk, en het lukte goed. 
Het samenwerken verliep heel goed en we konden het goed met elkaar vinden. 
We hebben er veel van geleerd. 
Ik heb ervan geleerd om door te zetten. 
 
Groetjes Lysanne  
 

 
Escher 
Escher is een persoon die allemaal niet kloppende tekeningen/schilderijen 
maakte. Hij heeft bv een schilderij gemaakt waarbij het water omhoog stroomt.  
 

 
 

Opdracht 
De opdracht leek best moeilijk want alles moest hetzelfde zijn en we moesten 
kuikens tekenen die in elkaar pasten maar uiteindelijk bleek het best makkelijk 
maar toen moesten we ook nog een paarden tekenen die in elkaar passen en 
toen dacht ik dat gaat mij echt nooit lukken en eerst lukte het ook niet en vond 
ik het stom maar ik moest doorzetten van de juf en toen lukte het en ik vond 
het best leuk daarna moesten we ook nog een eigen ontwerp tekenen en die 
lukte wel. 
 

  



 
 
Fenne: 
Ik heb bij mijn eigen ontwerp een soort monsters gemaakt die aan 
de ene kant 3 armen hadden en aan de andere kant 2 armen en de 
benen stonden op de hoofden van de ander. Het was wel moeilijk 
want soms dacht je dat je het fout deed maar dan deed je het goed. 
 

 
 
 
 

 
Romy: 
mijn ontwerp was best makkelijk want ik had gewoon een soort puzzel 
gemaakt die in elkaar pasten 
 
 

 
 
 
 
 

 
Geleerd: 
Fenne: Ik heb geleerd dat sommige dingen moeilijk lijken maar dat ze makkelijk zijn. Dit had ik 
vooral met de paarden opdracht. 

Romy: ik heb ervan geleerd dat als ik doorzet dat het dan ook beter lukt 
 
 
 
 

 


