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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!

In groep 3 werd deze week het thema
kriebelbeestjes afgesloten. 

De kinderen hebben een raadsel gemaakt over
een kriebelbeestje. Eerst schreven zij in hun
schrift een lijst van alle kriebelbeestjes die zij
kennen, daarvan kozen zij er een uit waarover
ze een raadsel wilden bedenken. Eerst
maakten ze een kladversie, die hebben ze
samen met juf gereviseerd, waarbij er vooral
gelet werd op de spelling van klankzuivere
woorden. Daarna maakten zij hun net versie.

Wist u dat
er wel 160.000 soorten vlinders zijn?

De kinderen van groep 3 hebben deze informatie ontdekt toen zij bezig
waren met het beantwoorden van de vragen op de vragenmuur.
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Wormenhotel
Samen met de stagiaire hebben de
kinderen een wormenhotel gemaakt.
Waar leven wormen, wat eten ze en hoe
zou je dat in het klein na kunnen
maken? 

NB: De wormen zijn inmiddels weer
vrijgelaten.

Begrijpend luisteren
De kinderen hebben een opdracht
gemaakt over de mier. Om de
opdracht te kunnen maken
luisterden ze naar een tekst waaruit
ze informatie moesten opnemen.
Deze informatie werd besproken en
daarna kregen ze een vel met
plaatjes en zinnen die ze zelf aan
elkaar moesten koppelen.



Donderdagmiddag sloten de groepen 5/6, 6/7 en 8 gezamenlijk
het thema "beroepen" af. Dit deden zij in de vorm van een
beroepenmarkt, waarvoor ouders en andere belangstellenden
werden uitgenodigd. 

De kinderen presenteerden op de beroepenmarkt hun onderzoek
naar een zelf gekozen beroep. De meeste kinderen kozen voor een
beroep dat zij zelf later ook graag willen uitvoeren.

Beroepen
Thema-afsluiting groepen 5/6; 6/7 en 8
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Informatieposters
Met zelfgemaakte informatie
posters en promotie materialen
lieten de kinderen zien wat het
beroep inhoudt.

Aantrekkelijke kraam
Met een groepje (of alleen)
maakten de kinderen een stand
om hun beroep te promoten.
Daarbij hebben zij goed nagedacht
over wat een stand op een beurs
aantrekkelijk maakt voor
bezoekers. Bij veel kraampjes werd
interactie met de bezoekers
uitgedaagd door een spelletje of
een quiz.
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Presentatie
Een aantal leerlingen zouden zo na
schooltijd aan het werk kunnen
gaan in het door hun gekozen
beroep: de outfits klopten al :)

In de groepen 6/7 en 8 werd bij
sommige stands ook gebruik
gemaakt van een presentatie op de
laptop.

Vervolgopleidingen
In de bovenbouw wisten veel
leerlingen al precies te vertellen
wat voor vervolgopleiding er
nodig is om een bepaald beroep
te kunnen uitvoeren. 

Passie
Veel kinderen vertelden vol passie over het
door hen gekozen beroep. Het was heel mooi
om te zien dat kinderen op deze leeftijd al zo
enthousiast worden van een bepaald
vakgebied.
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En tot slot nog dit:

Beste bezoekers: Wat was het fijn
dat we u eindelijk weer in de school
konden verwelkomen. Dank dat u in
grote getale bent komt kijken op de
beroepenmarkt.

De leerlingen en het team hebben er
van genoten.

We zien u graag een volgende keer
weer.


