
 

 

 

 

Nieuwsbrief over Engels v.a. groep 1                                         

op de 12 Bossche basisscholen van Such Fun! 

Italian days bij de Such Fun! scholen 
Gloria Tarozzo en Lorenzo Salmaso zijn twee studenten van de lerarenopleiding aan 
de universiteit van Turijn die in de afstudeerfase zitten. 

Voordat ze aan hun eindspurt beginnen zijn ze te gast bij de Such Fun!-scholen, om te 
leren hoe je Engels kunt geven vanaf groep 1, hoe je je klas kunt laten samenwerken 
met een klas in het buitenland met behulp van eTwinning en om hun eigen Engelse 
vaardigheid te verbeteren. Op donderdag zijn Gloria en Lorenzo op bs D’n Krommen 
Hoek te gast, waar ze de leerlingen van groep ¾ begeleiden in hun eTwinning 
project I love travelling by. In dit eTwinning project werken ze samen met leerlingen uit 
de tweede klas van de De amicis basisschool in Turijn. In groep 5/6 helpen Gloria en 
Lorenzo op verschillende scholen met de dierenspeurtocht, waar ze gaan kijken 
hoeveel overeenkomsten er zijn tussen het Engels, Italiaans en Nederlands. In 7/8 
doen de kinderen ook een speurtocht, nu met allerlei weetjes over Italiaanse 
topografische kennis, kunst, eten, mode en voetbal! Natuurlijk is alles in het Engels (en 
een beetje in het Italiaans!) Meer over eTwinning verderop in deze nieuwsbrief. 

       

eTwinning projecten: internationaal samenwerken met je klas 
Met eTwinning kun je je klas samen laten werken met een buitenlandse klas in een 
veilige digitale leeromgeving. Voertaal daarbij is Engels, dus het is een geweldige 
manier om kinderen te laten ervaren hoe ze alles wat ze al weten in kunnen zetten in 
internationalse samenwerking! Op www.etwinning.net vind je niet alleen een heleboel 
voorbeelden van inspirerende projecten, maar kun je ook partners zoeken. Als je meer 
wilt weten over de mogelijkheden van eTwinning, neem dan contact op met 
yscherphof@ato-scholenkring.nl 

Zij geeft al jaren teamtrainingen of coacht individuele leerkrachten bij het opzetten 
van een dergelijk project.  Momenteel zijn er naast bovengenoemd eTwinning project 
nog twee projecten actief. Het eerste heet Anglomania. Engels, ICT en interculturele 
uitwisselingen zijn daarvan het uitgangspunt. Op KC Caleidoscoop werkt groep 8 
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samen met Spaanse leerlingen uit Murcia. De leerlingen maakten deze video voor hun 
Spaanse vrienden https://www.youtube.com/watch?v=QswzOW4AmbA 

en maakten een VOKI met alle informatie over zichzelf. Wil je ook Voki’s inzetten om 
met leerlingen te oefenen hoe ze zich voor kunnen stellen in het Engels? Mail dan naar 
bovenstaand mailadres. Momenteel zijn de 
kinderen een logo aan het ontwerpen, ofwel op 
papier ofwel digitaal, hun eindproduct delen ze 
met de Spaanse klas op Padlet, een soort digitaal 
prikbord, zodat het winnend ontwerp binnenkort 
uitgekozen kan worden. 

Uiteindelijk maken kinderen een poster over 
Spanje en Nederland en delen ze hun opgedane 
kennis, waarna er een digitale quiz gespeeld gaat 
worden die we via www.pricklers.com gaan 
opzetten. Een project waar zowel in Spanje als in 
Empel met heel veel plezier aan wordt gewerkt. 

Een eTwinning project dat met de jongste 
leerlingen van LW Beekman binnenkort van start gaat is de uitwisseling van de 
klassenknuffel die gaat logeren in Engeland en daar Kerst gaat meevieren, terwijl wij 
hier bezoek krijgen van de knuffel die mee naar huis mag met de kinderen en hier 
avonturen gaat beleven. Ouders delen wat er thuis gebeurt (schoentje zetten, naar 
school of naschoolse clubjes) digitaal of in een plakboek en zo kunnen de kinderen 
laten horen wat ze allemaal al geleerd hebben bij de Engels lessen, want ze zullen 
natuurlijk Engels zingen en praten tegen de knuffel, die uit Leicester komt…

 

Januari en februari: groepsleerkrachten geven zelf Engels 
Momenteel zijn er 15 trainees op de Such Fun! scholen die actief zijn in het geven van 
Engels. Na de kerstvakantie zijn er 7 van hen over, omdat de overige studenten naar 
het buitenland vertrekken voor een vervolg stage. De nieuwe studenten uit Nottingham 
en Sheffield arriveren op 1 maart. Dat betekent dat er in de maanden januari en 
februari grotendeels Engels gegeven gaat worden door de eigen groepsleerkrachten, 
natuurlijk met de dropbox, lesvoorbereidingen, materialen en prezis van Such Fun! Te 
zijner tijd ontvangen alle leerkrachten hier instructies voor, mocht je op voorhand 
vragen hebben of graag extra begeleiding willen in deze periode, mail dan 
yscherphof@ato-scholenkring.nl. 

Groepsleerkrachten geven 
zelf Engels 
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Meer internationaliseren? Ga aan de slag met een Erasmus + project 
Met 4 partnerscholen uit Finland, Spanje, Portugal en Slovenië aan de slag in een 
internationaal project waarin niet alleen de (jongste) leerlingen samenwerken met 
kinderen uit de verschillende landen, maar waar je ook met je teamleden een kijkje 
kunt nemen in het onderwijs van deze verschillende scholen waar Engels wordt 
gegeven vanaf 0, 2, 4 of 6 jaar. Playing ever after is de naam van het project 
waarbij we gaan proberen de autonomie van het spelende en lerende kind met name 
op het gebied van Engels te vergroten door het ontwikkelen van spannende verhalen 
en hoekwerk. De reizen worden betaald voor je school en je zult zien hoe dit je 
(thematisch) onderwijs enorm zal verrijken, hoe het internationale aspect Engels in het 
curriculum zal versterken en je intercultureel burgerschap laat ervaren en ook hoe 
geïnspireerd je zult raken door het onderwijs dat je in de verschillende landen gaat 
zien. Willen jij en je team meer informatie? Lees http://suchfun.nl/?page_id=305 

 en mail yscherphof@ato-scholenkring.nl. Ook als je graag op nascholing wilt naar 
Engeland in de herfst-, mei- of zomervakantie, kun je dat doorgeven, zodat we voor 
het hele bestuur een subsidie aan kunnen vragen.  

Van minor tot LIO: focus op Engels, samenwerking met Fontys 
Afgelopen week was Such Fun! te gast op het Marnix College in Utrecht, waar Yvonne 
Scherphof sprak met PABO-docenten Engels uit heel Nederland, die verenigd zijn in 
Vedocep. Er is ontzettend veel belangstellling voor wat er in Den Bosch gebeurt, 
omdat er niet veel plaatsen in Nederland zijn waar zoveel kinderen via dezelfde 
methodiek Engels krijgen en zo met een gelijke achtergrond naar de middelbare 
school zullen komen. Er wordt met Fontys  gekeken hoe studenten van de minor Vroeg 
Vreemde Talenonderwijs (VVTO) naar Such Fun kunnen komen en dit een vervolg 
kunnen geven in een LIO-stage waar ze hun onderzoek verrichten naar een 
onderwerp rond Engels en een deel van hun lesdagen in zullen kunnen zetten met het 
geven van Engels vanaf groep 1. Zo dragen we er met Such Fun! aan bij dat steeds 
meer toekomstige leerkrachten voldoende toegerust zijn om zelf Engels te geven 
vanaf groep 1. Mocht je school opleidingsschool zijn en de voordelen zien, omdat 
deze student voor langere tijd continuïteit van het Engelse programma kan 
continueren, neem dan contact op! 

Sinttip: wil je Engelse sinterklaasliedjes zingen met je klas? Kijk dan op 
http://wp.digischool.nl/engels/oefenen/kijken-en-luisteren/songs/songs-saint-
nicholas/ 

www.suchfun.nl   -  yscherphof@ato-scholenkring.nl  - www.facebook.com Early English 

Van de minor Engels naar 
een LIO stage met Engels 

Start volgend jaar een 
Erasmus+project! 


