
  
 

 

HVO NIEUWS 

 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Vandaag het laatste stukje mbt de HVO lessen.  

Na de herfstvakantie zal ik nl stoppen als HVO docente en beginnen met mijn nieuwe baan 

als groepsleerkracht op een andere school.  

Ik heb met veel plezier de lessen gegeven en zal de school en de kinderen best een beetje gaan 

missen, maar kijk ook uit naar de volgende uitdaging.  

De directie zal u op de hoogte houden van mogelijke vervanging.  

 

De afgelopen weken hebben we o.a. gefilosofeerd over de vraag wanneer je nu slim bent (is 

dat als je snel klaar bent? Je geen fouten maakt? Een goed geheugen hebt? Je veel vragen 

stelt? Of ?) 

Groep 8 moest rond Prinsjesdag in tweetallen of met hun groepje een pitch houden van 1 

minuut over welke plannen zij bedacht hadden voor het land. Daarna werd er gestemd voor de 

beste, origineelste of belangrijkste plannen (en hoe deze gebracht werden). 

 

Rond dierendag hebben we het gehad over welke functies/betekenissen dieren voor mensen 

kunnen hebben en daar met groep 7 (NP) een kwartet van gemaakt en gespeeld. 

In de groepen 5 en 6 las ik het verhaal ‘Een bijzondere dieren dag’ voor waarna we spraken 

over wat zij bijzondere dieren vonden en waarom en of er ook dieren bestaan die niks 

bijzonders hebben. 

In alle groepen gooiden we een speciale bal over met vakjes waarin vragen zaten. Als je 

linker- of rechterduim bij een vakje zat mocht je de vraag voorlezen en bespraken we die met 

de groep. 

De vragen gingen over het thema van de Kinderboekenweek zoals: ‘wie of wat mis jij het 

meest op reis? en ‘Welk souvenir neem je mee of heb jij?’. Bij die laatste vraag bleek dat 

sommige outfits van kinderen vele souvenirs bevatten. Dat was een leuke constatering. 

Andere vragen waren bijvoorbeeld: ‘Hoe reis je het liefst?’, ‘Wat is het minst vervuilende 

voertuig’, ‘Naar welk land zou je graag willen reizen?’ en ‘Zeg eens iets in een andere taal’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In zowel de groepen 8 van het NP als de GD speelde we The Black Box. Een spel waarbij ze 

iemand uit hun groep moeten kiezen die ze beste vinden passen bij de vraag (Bijv: Wie denk 

je dat er later misschien wel in het buitenland zou kunnen gaan wonen?). Een spel over 

kwaliteiten en elkaar (leren) kennen. 

In sommige groepen speelden/spelen in de laatste les nog één keer de Weerwolven van 

Wakkerdam. 

  

 

Bij deze neem ik alvast afscheid van u en wens u en de kinderen alvast een hele fijne 

herfstvakantie en een fijn schooljaar toe! 

 

 

Hartelijke groet, 

Petra Westra 

 

 

Docente Humanistisch Vormingsonderwijs 

 

 
 

 

 
 

 


