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OBB: "Wij maken een dinomuseum"

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

Wauw! Er is groot nieuws in de onderbouw: de juffen hebben een
dinobot gevonden! Een echte expert, meneer Bottini, heeft bevestigd
dat het bot echt is en eigenlijk in een museum thuis hoort. Nu de
musea dicht zijn, maakt OBB een eigen dinomuseum.

De afgelopen week is er een start gemaakt met het museum. De
naam is bedacht en de entreekaartjes zijn ontworpen. Nu moet het
museum nog gevuld worden. De kinderen maken ontwerpen van de
dino's die zij in het museum gaan tentoonstellen. Groep 1 en 2 tekent
hun ontwerp en groep 3 beschrijft hun ontwerp. De ontwerpen
worden met kosteloos materiaal gebouwd.



De kinderen van groep 5/6 werken met veel
plezier aan hun tijdschrift over de
onderwaterwereld. Deze week zijn ze bezig
geweest met het voorbereiden van de
interviews die ze gaan houden. Om een
leesbaar artikel van het interview te
kunnen maken start je met wat informatie
over de geïnterviewde ("wie ben je", "wat
doe je", etc), daarna komen de vragen over
de onderwaterwereld. De kinderen mogen
zelf weten wie ze interviewen, sommigen
interviewen elkaar, anderen bijvoorbeeld
opa, oma of de meester.
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Groep 5/6: "De onderwaterwereld"

Doehoek
In de klas is een doehoek ingericht.
In deze hoek doen de kinderen aan
de hand van verschillende
opdrachtkaarten zelfstandig
opdrachten over dino's.
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De kaft ontwerpen zijn gemaakt en tussen alle cito's
door mochten de kinderen lekker creatief aan de slag
met het tekenen van hun eigen aquarium. Ook aan het
maken van de woordzoekers is begonnen.

De kinderen hebben nog 2 weken om hun tijdschrift af
te maken.

Groep 7/8B: 
"Wij richten een politieke partij op"
Groep 7/8 is gestart met een pittig en
heel actueel thema: politiek. Wat is nu
eigenlijk politiek en hoe werkt dat? Wat
is de regering en wat doet het kabinet?
De vragenmuur in de klas hangt vol met
dit soort vragen en de groep gaat in dit
thema op zoek naar de antwoorden.

Om te beginnen hebben de kinderen uitgezocht wat
democratie is en daar een tekst met afbeeldingen
over gemaakt. 
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Er zijn mindmaps gemaakt van
bestaande politieke partijen. In
deze mindmaps kun je standpunten
terugvinden, maar ook
bijvoorbeeld wanneer de partij is
opgericht en hoeveel zetels ze in de
Tweede Kamer hebben.

Ook gingen de kinderen aan de slag
met de vraag "Als ik koning was dan..."
In deze opdracht konden zij hun ideeën
over een betere wereld èn hun fantasie
kwijt. Het ene kind zou een groot huis
voor zichzelf regelen, een ander schrijft
juist te willen zorgen dat er geen
daklozen meer zijn.

Boek
Meester Mario leest voor uit "Groep 8 aan de macht"
van Jacques Vriens. In dit boek laat de meester, die
toevallig genoeg ook Mario heet, de kinderen van
groep 8 zelf de regels bepalen. Natuurlijk loopt het al
snel in de soep.
Het boek is niet alleen grappig, het legt ook op een
leuke manier uit hoe de Nederlandse regering werkt.

De kinderen gaan het verschil tussen een linkse en een rechtse partij
uitzoeken aan de hand van een leuke tekst en ze vullen volgende week
de junior kieswijzer in.

De volgende stap is dat de kinderen hun eigen politieke partijen
oprichten.


