
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Het einde van Lyceo Opstap is alweer in zicht. Nieuwsgierig waar wij de laatste lessen mee bezig zijn 
geweest? In deze nieuwsbrief vertellen wij u daar graag meer over. 

Kennisspellen
Naast de verschillende lesonderdelen die zich richten op taal, rekenen en brugklasoriëntatie, gingen we 
ook spelenderwijs aan de slag om de kennis van de leerlingen te verbreden. Met behulp van de Lyceo 
Kennisspellen vergroten leerlingen hun kennis op het gebied van rekenen en woordenschat. Eén van de 
spellen die we spelen is Race tegen de klok. Bij dit spel verzamelen leerlingen zo veel mogelijk punten 
door te raden welke woorden er worden omschreven. Voorbeelden van woorden die de leerlingen moeten 
omschrijven zijn: grafisch, regering, delicatesse en broeikaseffect. De uitdaging in dit spel is het op tempo 
omschrijven van de woorden, namelijk binnen 60 seconden. Durft u het aan?!

Afronding
Bij de laatste les is het goed om even stil te staan. Hoe is het de afgelopen periode gegaan?  Wat ging er 
goed, wat mag er nog geleerd worden? Reflecteren is het terugkijken naar jezelf en kritische vragen stellen 
over jouw aanpak. Het helpt om meer leersucces te behalen en om stil te staan bij het eigen leerproces. 
Samen met de leerlingen kijken we terug op hun leerproces. Wat denkt u dat uw kind heeft geleerd 
afgelopen periode?

Brugklasworkshop
Tijdens de afsluitende workshop, die uw zoon of dochter op school zal krijgen, bereiden leerlingen zich 
voor op de middelbare school en komen vaardigheden als agendagebruik en planning aan bod. Ook 
concentratie, motivatie en diverse leermethoden worden besproken. Het is daarnaast erg leuk om in te 
gaan op de verwachtingen van de leerlingen, het wordt een interactieve les!

Aan het einde van de workshop volgt de certificaatuitreiking. Een persoonlijk moment om even stil te 
staan bij de afgelopen periode! Graag nodigen wij u uit voor dit feestelijke moment. U ontvangt nog een 
persoonlijke uitnodiging. Wij hopen binnenkort gezamenlijk met u af te sluiten!

Met vriendelijke groet, 

Team Lyceo Opstap

Klaar voor de 
middelbare school!


