
OB: "Wij werken in 
de bakkerij"

- rekenen met geld
- de 5 structuur en tellen in sprongen
- initiatief tonen in het spel
- taligheid: welke woorden heb je nodig
en hoe spreek je iemand beleefd aan?
 
Groep 3 maakt echte kassabonnen. Zij
leren nu de eer oor eur woorden en gaan
hierna zingwoorden leren. Zij oefenen het
splitsen met echte pepernoten.
 

Leuk om (samen) te lezen:
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Mijn naam is p__t  (zelf lezen)
Boef in de schoen (zelf lezen)
Bas & Brit: het boek van sint (zelf lezen)
Schimmel is ziek, Bette Westera 
Sinterklaas slaat een jaartje over, S. Wiersma

Excursie:

Themakrant
In deze editie van de themakrant kunt u lezen met welke thema's de
groepen OBA, 4/5A, 6/7B en 8 aan het werk zijn. Wij wensen u veel
leesplezier!

Alle hoeken werken in dit thema samen: In de huishoek woont een gezin dat
hun schoen gaat zetten. Als het gezin gaat slapen, komen Sint en de pieten
uit de pietenhoek. Zij halen het verlanglijstje uit de schoen. In de pietenhoek
lezen zij het lijstje en pakken een cadeau in, dat zij in de schoen doen. Voor
pakjesavond koopt het gezin wat lekkers bij de bakker en in de supermarkt
doen zij de rest van de boodschappen voor het heerlijk avondje.

Wij leren:

Afgelopen woensdag nam de
klas bij Kiss Bakery een kijkje
in een echte bakkerij.



- rekenen met geld
- klokkijken
- goede vragen stellen 
- recepten lezen en volgen
- een theesalon inrichten
- groep 4 oefent de tafels van 1,2,5 en 10 in
- groep 5 oefent de tafels van 1 tot en met 10 in.

Tijdens dit thema doet groep 4/5 onderzoek naar thee en chocolade en
werken zij toe naar het openen van een eigen theesalon.
 
De kinderen hebben vragen bedacht over thee en chocolade en doen
onderzoek in boeken en op internet om de antwoorden te vinden. 
 
De komende periode wordt gestart met het inrichten van de theesalon. Op
de thematafel is al allerlei materiaal verzameld dat daarbij van pas kan
komen.

Groep 4/5: "Wij openen een
theesalon"

Wij leren:

Excursie:
Op 11 december gaan de beide groepen 4/5 naar het Zaans Museum
om meer te leren over chocolade. Wij zoeken nog rij-ouders.
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In de klas zijn pepernoten gebakken. Recept lezen,
deeg maken, op de plaat en bakken maar!

Lekker:



Groep 6/7: "Wij onderzoeken de
verschillende levensovertuigingen"
De groep van meester Mario onderzoekt de volgende
levensovertuigingen: Christendom, Jodendom, Islam, Boeddhisme en
Hindoeïsme. 
 
 

Op 21 november is een
bezoek gebracht aan de He
Hua tempel in Amsterdam.
De kinderen schreven een
verslag van het bezoek aan
de tempel.

Excursie
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Thema-afsluiting
Zet u woensdag 18 december alvast in uw agenda? Dan kunt u het museum
van de bovenbouw bezoeken.
 

Samen lezen
In de klas wordt het boek "Borealis" van Marloes Morshuis gelezen. Het
begin klassikaal, nu zelfstandig. Het boek gaat over een groep kinderen die
een klimaatramp moeten zien te overleven. Aan de hand van het verhaal
voert de klas gesprekken en leren zij meer over klimaatveranderingen.

Als thema-afsluiting maken de kinderen hun eigen theesalon in de laatste
schoolweek van 2019. Zij verzorgen de inrichting van de salon en creëren
zelf de lekkernijen die op het menu staan. 
 
U ontvangt hiervoor t.z.t. een uitnodiging.

Thema-afsluiting groep 4/5



Groep 8: "Wij onderzoeken de
verschillende levensovertuigingen"
Groep 8 doet onderzoek naar levensovertuigingen.
Zij onderzoeken in groepjes het Christendom,
Jodendom, Islam, Boeddhisme en Hindoeïsme. Elk
groepje maakt een poster en een maquette voor in
het museum.

Excursie
Groep 8 heeft Ons' lieve heer op solder museum
bezocht. Ze hebben er veel opgestoken over het
Christendom.
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Thema-afsluiting
Op woensdag 18 december opent de bovenbouw hun eigen museum over
de verschillende levensovertuigingen. U ontvangt hierover t.z.t. meer
informatie.

Sinterklaas
Alle kinderen mochten afgelopen woensdag hun schoen zetten op school.
Donderdagochtend werd een hoop ge-oeh en ah gehoord: alle schoentjes
waren gevuld met een leuk cadeautje en een zakje kruidnootjes.
 

Dank u Sinterklaasje!


