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Thema-afsluiting

In restaurant Het Hapje van OBA is het elke dag een drukke boel. De
kinderen werken er met veel plezier. 

In de klas is besproken wat de kinderen graag eten, zij hebben dit op
een bordje getekend en erbij geschreven. De kinderen hebben geleerd
wat patronen zijn en hoe je die herkent. Zij hebben dit verwerkt in
kleurrijke ijsjes. 

Er zijn koks geknutseld, op de mutsen is te lezen wat de kok kookt.

OBA: "Wij werken in ons restaurant"

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!

Op 8 oktober sluiten de onderbouwgroepen het thema af. Alle kinderen
krijgen een uitnodiging om te komen dineren in restaurant Octant. De
juffen runnen het restaurant. De kinderen krijgen een voor-, hoofd- en
nagerecht.
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Groep OBC heeft verder gewerkt aan het
restaurant en het is een heel gezellige
hoek geworden. De kinderen werken met
veel plezier in restaurant De Pizza. 

Deze week hebben de kinderen om en om
in het restaurant hun 10 uurtje gegeten,
dat was heel gezellig en zeker voor
herhaling vatbaar.

De kinderen hebben hun lievelingseten
benoemd, getekend en geschreven of
gestempeld. Ook hebben ze patronen van
hun lievelingseten gemaakt.

Op 8 oktober sluiten de onderbouwgroepen het thema af. Alle kinderen
krijgen een uitnodiging om te komen dineren in restaurant Octant. De
juffen runnen het restaurant. De kinderen krijgen een voor-, hoofd- en
nagerecht.

OBC: 
"Wij werken in ons restaurant"

Thema-afsluiting



Groep 4/5: "De Romeinen"
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In groep 4/5 wordt hard gewerkt aan een
Romeinse stad. De kinderen hebben
onderzocht welke gebouwen er in een
Romeinse stad stonden en hoe die er
uitzagen. Met allerlei materialen bouwen
zij hun eigen versies van de gebouwen
voor in hun Romeinse stad.

Wist u dat de Romeinen geen cijfers
kenden zoals wij die nu gebruiken? De
kinderen hebben de Romeinse 
cijfers geleerd en hiermee gerekend.

De tempel Het badhuis

Romeins rekenen

Stadstour

Als thema-afsluiting organiseren de kinderen een rondleiding door hun
Romeinse stad voor de bovenbouwgroepen. Ook zal er een digitale
rondleiding gemaakt worden om met de ouders te delen.



Groep 7/8A: 
"Ik schrijf mijn dagboek in de oorlog"
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Bevrijdingsdag

De kinderen hebben een bezoek gebracht aan het Zaans Museum,
daar was een tentoonstelling over de Zaanstreek in de Tweede
Wereldoorlog, waar veel niet eerder vertoonde foto's werden
getoond. Het was een interessant bezoek.

De kinderen krijgen informatie over alle belangrijke gebeurtenissen
uit de Tweede Wereldoorlog aangeboden middels teksten en
filmpjes. Zij moeten hier zelf de belangrijkste aspecten uithalen en
schrijven over iedere les een stuk in hun dagboek. Inmiddels zijn ze bij
het einde van de oorlog gekomen en worden de dagboeken afgerond. 

Op 7 oktober sluiten de groepen 7/8 hun thema af. Ze vieren die dag
met elkaar bevrijdingsdag.

Er zijn veel boeken te vinden over het onderwerp
Tweede Wereldoorlog. Dit schooljaar zijn een
aantal nieuwe boeken aangeschaft, zodat de
kinderen met plezier over het kunnen blijven
lezen.

In de klas worden veel teksten over WOII
behandeld. De kinderen beantwoorden na het
lezen van een tekst een aantal vragen om het
tekstbegrip te vergroten.

Lezen


