
2- schooljaar 2021/2022

Groep 3: KRIEBELBEESTJES

Themakrant
In deze editie van de themakrant kunt u lezen met welke thema's de
groepen 3, 5/6 en 8 aan het werk zijn. Wij wensen u veel
leesplezier!

Groep 3 werkt aan het thema
kriebelbeestjes. Ze zijn begonnen met
het maken van een woordweb. De
vraag die je stelt bij het maken van
een woordweb is; "wat weten we al?"

Lieveheersbeestje 
De kinderen hebben een lieveheersbeestje
gemaakt dat hen kan helpen bij het splitsen.

Op de vragenmuur komen de
dingen die de kinderen nog
willen weten over
kriebelbeestjes. Op deze vragen
gaan de kinderen de
antwoorden zoeken door middel
van onderzoek in boeken en
video's en het bestuderen van
de beestjes. De antwoorden
schrijven ze op. Voordat het
antwoord op de muur geplakt
wordt, wordt de tekst
gereviseerd. De kinderen spellen
de lidwoorden
en de 
klankzuivere 
woorden correct.



De kinderen van groep 5/6 hebben deze
week het beroep dat zij later willen gaan
doen geknutseld. Eerst is er een ontwerp
getekend, waarbij goed opgelet moest
worden dat de verhoudingen kloppen.

De kinderen hebben allemaal een beroep
gekozen waar zij meer over willen weten.
De komende periode gaan ze 
 onderzoeksvragen bedenken. Het is de
bedoeling dat zij de antwoorden op deze
vragen middels een interview met iemand
die dat beroep heeft weten te
achterhalen.

Groep 5/6: BEROEPEN
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Ook in deze groep hebben de
kinderen woordwebben gemaakt
om te achterhalen wat zij
allemaal al weten van een
bepaald beroep.

Er wordt in de groep goed gelezen, de
kinderen maakten van hun boek een
boekverslag in de vorm van een bloem. De
bloemen helpen klasgenootjes met het
kiezen van hun volgende boek en het staat
ook nog eens heel gezellig.



Ook in groep 8 is het thema
begonnen met het maken van een
woordweb. Deze keer een woordweb
over jezelf. Wat vind je leuk, waar
ben je goed in?

Groep 8: BEROEPEN
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De kinderen bedachten ook een eigen beroep
en beschreven wat dat beroep inhoudt.
Hiernaast ziet u bijvoorbeeld de
taakomschrijving van een golfballetjes-
opduiker.

De leerlingen zijn aan de slag
geweest met talenten. Ze hebben
aan een aantal mensen gevraagd
welk talent diegene bij hen vindt
passen en waarom. Als je goed weet
waar je talenten liggen, is het
makkelijker om straks een passende
opleiding en beroep te kiezen.

Er zijn ook Venn-diagrammen
ingevuld. Hierin vergelijken de
leerlingen 2 beroepen en noteren de
verschillen en de overeenkomsten.


