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In onderbouwgroep A is net de "spinnenweek" 
afgesloten. De week werd ingeluid met de 
vondst van een eigen (dode) huisspin: 
Wiedewin. 

De kinderen hebben spinnen geknutseld, 
getekend en gevouwen. Het vouwen van 
patronen is een belangrijke stap in het 
aanvankelijk rekenen. Er is flink geoefend met 
het vouwen van 16 vlakken.

De spin is ook onderzocht: als eerste stap hebben de kinderen
opgenoemd wat zij al weten over spinnen. Daarna bedachten zij dingen
die ze nog graag wilden leren over spinnen. Met behulp van boeken en
informatiefilmpjes hebben de kinderen de antwoorden op hun eigen
vragen gevonden.

Wist u bijvoorbeeld dat een spin wel 8 ogen heeft?

Bij de herfst praatplaat hebben alle kinderen op 
hun eigen niveau beschreven wat zij zien.

Sinterklaas
In de hoeken wordt het spel voor de komende 
periode veranderd naar het sinterklaasfeest.

OBA: "Wij ontdekken de herfst"

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!



Groep OBC werkt ook met het thema "wij
ontdekken de herfst". Ze hebben al een woordweb
over de herfst gemaakt en veel geknutseld.  

Onlangs was de leesconsulent van de Bieb in de
klas. Hij speelde het verhaal "Kleine muis zoekt
een huis" zo leuk uit, dat de kinderen er een eigen
verteltafel bij hebben gemaakt. (zie foto
hierboven)

Nu Sinterklaas in het land is, worden er in de
hoeken natuurlijk echte Sinterklaas verhaallijnen
gespeeld:

In het kantoor van Sint worden de cadeaus
ingepakt en in de huishoek mogen de bewoners
hun schoen zetten. Sint en de pieten vullen de
schoentjes en de tekeningen uit de schoenen
worden in het kantoor van Sint opgehangen.

Deze week lag er een mysterieus pakje in de klas.
Na goed kijken, voelen en schudden bleek het een
pakje voor de hele klas: Sint-bingokaarten. De
kinderen hebben genoten van het spel.

OBC: "Wij ontdekken de herfst"
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De kinderen uit groep 4/5 zijn begonnen met het maken van
"feesthuisjes". Het is de bedoeling dat iedereen van een doos een huisje
knutselt, waarin een specifiek feest centraal staat. 

Om het huisje goed te kunnen inrichten doen de kinderen onderzoek
naar het feest van hun keuze:
- wat is de oorsprong?
- is het een religieus feest?
- welke rituelen horen erbij?
- wordt het feest overal gevierd?

Deze informatie halen de kinderen uit
 (begrijpend lezen) teksten en 
informatie boeken.

Een keer in de week krijgt de groep 
begeleiding van een gastdocent van 
Fluxus. Hij geeft handige knutseltips,
neemt materialen mee en leert de 
kinderen nieuwe technieken, zoals 
snijden met een hobbymes.

Sinterklaas
Ook in groep 4/5 kijken de kinderen elke pauze het Sinterklaasjournaal.
In de groep heerst een gezellige sfeer. Sinterklaas is een feest voor
iedereen, de kinderen bespreken eventuele vragen en twijfels met juf,
maar niet klassikaal.

Heeft u thuis iets dat typerend is voor een bepaald feest dat wij in de
klas mogen neerzetten? 
Wij zouden ook heel graag een nep-taart in de groep willen hebben.
Dus als u van knutselen houdt, houden wij ons van harte aanbevolen.

Groep 4/5: "Hoera het is feest"
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Oproepje



Groep 7/8A: 
"Hoe maak ik mijn leven smart?"

De groep van juf Jorinde en juf Christine onderzoekt dit thema hoe zij
hun leven smart kunnen maken. In de initiële fase van het thema
hebben zij aan de hand van mini-lessen onderzocht wat smart
eigenlijk is. 

Hoe kom je nu van een idee tot een uiteindelijk product? 
Tijdens dit thema maakt groep 7/8A gebruik van de ontwerpcirkel:
deze cirkel geeft de zes stappen van ontwerpen weer. 

Ook deze groep wordt wekelijks begeleid door een gastdocent van
Fluxus. Hij bewaakt vooral de processen en helpt met het
aanscherpen van ideeën.

De problemen zijn verkend en de oplossingen zijn bedacht. De groep
gaat nu aan de slag met het uitwerken van hun concepten.
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