
Heb je onze doedag bezocht en vond je het zo leuk dat je dacht: dat smaakt 
naar meer? Weet dat je ook in februari/maart bij ons lesjes kunt volgen. Hoe 
dat werkt lees je hieronder. En we organiseren nog een open dag!

Proeflessen
Tijdens deze speciale proeflessen krijg je drie keer les in een vak dat je 
zelf kiest. De lessen krijg je van onze vakdocenten en worden gegeven op 
donderdag 16 en 23 februari en 9 maart van 15.00 - 16.00 uur op Plein Joure. 
Je ouder(s) of verzorger(s) kunnen je hiervoor aanmelden.

Aanmelden
Aanmelden kan via deze link of de QR-code tot en met 8 februari. Je kunt 
kiezen uit de volgende vier vakken (op de achterzijde van deze flyer lees je er 
meer over):
- natuur en gezondheid - geschiedenis
- wiskunde   - natuurkunde
We vragen je twee keuzes door te geven. Wanneer het niet lukt om je bij je
eerste keuze te plaatsen, dan plaatsen we je bij je tweede keuze.

pleinjoure.nl

Beste leerlingen uit groep 8,

https://www.pleinjoure.nl/proeflessen/
mailto:m.schots%40pleinjoure.nl?subject=Vraag%20van%20groep%208


Natuur en gezondheid
Natuur en gezonheid gaat over alles wat leeft: dieren, planten, bacteriën, 
schimmels en over jezelf: hoe zit je eigen lichaam in elkaar? Tijdens de 
proeflessen natuur en gezondheid gaan we onder andere aan de slag met 
microscopen!

Natuurkunde
Met een proefje hier en daar worden bij natuurkunde dagelijkse dingen 
onder een vergrootglas gelegd en zoeken we naar de antwoorden op 
vragen. Waarom voelt bijvoorbeeld een stenen vloer kouder aan dan een 
houten vloer? Kom het onderzoeken!

Wiskunde
Tijdens deze lessen leer je wat het verschil is tussen rekenen en wis-
kunde. Je leert over onderwerpen als ruimtefiguren, assenstelsels en 
meetkunde.

Geschiedenis 
In de lessen van geschiedenis ga je iets leren over de 
80-jarige oorlog en de Eerste Wereldoorlog. Wie vochten tegen elkaar,
welke wapens werden gebruikt en waarom was er eigenlijk oorlog? Deze
vragen zullen we beantwoorden door filmpjes te bekijken en opdrachten
te maken.


