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OBA: "Van stof tot kleding"

Themakrant
In deze editie van de themakrant kunt u lezen met welke thema's de
groepen OBA, OBC, 4/5 en 7/8A aan het werk zijn. Wij wensen u
veel leesplezier!

In de onderbouw is het nieuwe thema "van stof
tot kleding" gestart. De groep heeft al
besproken wat ze al weten over kleding. Ook
weten ze wat voor soort kleding je draagt in de
winter, de zomer of in de regen.

In de klas is een winkeltje gemaakt, kinderen
kunnen daar kleding kopen en de
winkelmedewerkers moeten aan de hand van
een prijslijst die in de winkel hangt echt
berekenen wat er afgerekend moet worden.

Favoriete kledingstukken boek
De kinderen hebben in elkaar in tweetallen
vertelt over hun favoriete kledingstuk, daarna
hebben zij elkaars verhaal aan de groep vertelt.
Van deze favoriete kledingstukken verhalen
maken de kinderen een boek met tekst &
tekeningen.



In groep OBC is een woordweb gemaakt over
kleding en de kinderen hebben kleding verdeeld
in zomer- & winterkleding. Ze zijn druk bezig
met het ontwerpen van kleding en het
ontdekken van verschillende materialen. Online
zijn veel leuke video's te vinden over kleding en
stof, bijvoorbeeld van Huisje Boompje Beestje en
Koekeloere. Ook oefenen de kinderen met
technieken als borduren, super knap dat dat al
lukt.

De oudste kinderen uit de groep hebben samen
met juf vragen gemaakt over een tekst. Juf 
las de tekst voor en de kinderen 
beantwoordden de vragen. Juf heeft het
antwoord eerst voorgeschreven en de 
kinderen hebben het na gelegd met
magneetletters.

In de klas staat een vertelkast over kleding,
hier op staan thema-spullen die de kinderen 
van huis hebben meegenomen waar ze iets 
over wilden vertellen. 
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Kleding pimpen
In de kledingwinkel staat een 
rek vol kleding die de kinderen niet meer
dragen, deze kledingstukken gaan zij
omtoveren tot prachtige nieuwe kledingstukken
met behulp van strikjes, lintjes, stofjes etc.

Voorlezen
In de klas is "De nieuwe kleren van de keizer"
voorgelezen, de blote billen in het boek
zorgden voor veel hilariteit.



De groep van juf Nicole benadert het thema Nederland
van verschillende kanten. Vorige week leerden zij over
de geschiedenis van Nederland en deze week stond in
het teken van de natuur. 

Dinsdag waren de kinderen naar een boerderij, waar zij
tussen de koeien een koe mochten kleien. Natuurlijk
mochten ze ook de koeien en kalfjes even aaien. 

Groep 4/5: "Nederland"
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Het thema is lekker veelzijdig en er zijn
veel teksten te vinden om informatie uit te
halen. Ook wordt er lekker geknutseld in
de klas. De kinderen zijn nu bezig met een
houten sleutelhanger.

De andere onderwerpen die tijdens dit
thema nog aan bod komen zijn "vermaak",
"eten en gewoonten" en "inwoners en
gebouwen". Op de vragendeur hangen per
onderwerp al vragen waarop de kinderen
een antwoord willen vinden.

De klas is verdeeld in groepjes, elk groepje
heeft 1 of 2 provincies om te onderzoeken.
De kinderen maken een muurkrant van
wat zij hebben ontdekt over de provincies.



Groep 7/8A: "Wij maken een musical"
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Groep 7 maakt een documentaire
over hoe hun groep 8 klasgenoptjes
de musical maken. Ze hebben  aan
de hand van een begrijpend lezen
tekst geoefend met het maken van
interview vragen. Ook zijn ze
begonnen met het interviewen van
hun klasgenootjes van groep 8 voor
hun documentaire.

Groep 8 is bezig met het zetten van
de puntjes op de i van hun scripts
en het zich inleven in hun rollen.

De musical is gebaseerd op een
bekend kinderboek, de kinderen
maken zelf hun scripts en ook de
liedjes gaan ze zelf maken door een
alternatieve tekst te schrijven op
een bestaande hit.


