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

De groep van juf Claudia begint pas
volgende week met hun nieuwe
thema. Zij werkten de week na de
herfstvakantie aan het "mini-thema"
herfst.
 
 

OB groep A "Herfst"
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Termen die de kinderen hiermee leren gebruiken zijn bijvoorbeeld 'voorste',
'achterste', 'tweede' en 'de helft'. 
 
Het leren hanteren van een schaar en het gebruiken van lijm is ook
bevorderend voor de fijne motoriek. 
 

Tijdens deze leuke knutselactiviteit wordt er
ongemerkt ook hard gewerkt aan de
rekendoelen van de onderbouw. 
 
Tijdens deze activiteit leren kinderen om aan
de hand van een stappenplan het voorbeeld
na te bouwen. Tijdens het nabouwen leren
de kinderen redeneren over eenvoudige
meetkundige problemen. 
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Er is gewerkt aan een tekst over de
herfstvakantie, hierin is het leuk
om te zien dat er op verschillende
niveaus aan dezelfde opdracht
gewerkt kan worden.
 
 
Op foto 1 ziet u dat het kind zelf
heeft getekend en dat de juf het
verhaal van het kind heeft
opgeschreven.
 
 
 
 
 
Op foto 2 ziet u dat het kind zelf
heeft getekend en wel al de letters
herkent om woorden te kunnen
maken met de magneetletters.
 
 
 
 
 
Op foto 3 ziet u dat het kind zelf
heeft getekend en zelf het verhaal
heeft geschreven.
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Wij maken teksten



De groep van juf Nicole gaat tijdens het nieuwe thema onderzoek doen
naar thee en chocolade, want dat smaakt natuurlijk goed bij elkaar!
 
De kinderen leren tijdens dit thema recepten lezen en werken met
verschillende gewichtseenheden. Ze gaan onderzoek doen naar thee en
chocolade en ze onderzoeken hoe een theesalon er eigenlijk uitziet.
 
 
 

Groep 4/5 A "Wij openen een
theesalon"
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Om goed voorbereid een eigen
theesalon te kunnen maken is de
groep op zoek naar tijdschriften
waarin geknipt mag worden. Zij willen
deze gebruiken om moodboards voor
hun theesalon te maken.
 
 
 

Heeft u thuis materialen, boeken,
plaatjes, foto's of producten die te
maken hebben met thee of chocolade,
dan zouden wij die graag van u willen
lenen voor in de klas.
 
 

Gezocht:



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.

De afgelopen week hebben de kinderen thee onderzocht. Hoe ruikt het, hoe
proeft het, hoe voelt het en hoe ziet het er uit? 

editie 2 - 2019

Thema-afsluiting
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Groep 6/7 B "Wij onderzoeken de
verschillende levensovertuigingen"
De groep van meester Mario gaat zich oriënteren op de volgende
levensovertuigingen: Christendom, Jodendom, Islam, Boeddhisme en
Hindoeïsme. 
 
Zij onderzoeken o.a. kleding, symbolen, rituelen, boeken en belangrijke
personen. De begrijpend lezen teksten zullen ook gaan over
levensovertuigingen. 
 
Tijdens dit thema wordt er gewerkt aan de uitdrukkingsvaardigheden van
de kinderen. Zij gaan met elkaar in discussie over hun
onderzoeksresultaten en beoordelen eigen werk, maar ook elkaar. 
 
 
 
Het einddoel van dit thema is dat alle drie de bovenbouw groepen samen
één museum inrichten.
 

In de week van 18 november gaan wij op excursie,
waarnaartoe houden we nog even geheim. U ontvangt
hierover zo spoedig mogelijk meer informatie.

Thema-afsluiting

Excursie



"Wij onderzoeken de verschillende
levensovertuigingen"
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De groep van juf Jorinde en juf Christine onderzoekt de verschillende
levensovertuigingen. Groep 8 focust zich net als groep 6/7 op de
volgende levensovertuigingen: Christendom, Jodendom, Islam,
Boeddhisme en Hindoeïsme.
 
Voor dit thema is gekozen, omdat er in deze periode van het jaar heel
veel feesten zijn, waardoor het onderwerp leeft voor de groep. Zo zijn
Divali en Allerzielen net geweest en komt Kerstmis er natuurlijk nog
aan. Onze samenleving is heel divers, voor verbinding met en begrip
voor elkaar is het belangrijk om aandacht te besteden aan de
verschillende levensovertuigingen. Bovendien zijn levensovertuigingen
altijd in het nieuws, zij het niet altijd op een positieve manier.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens dit thema leren kinderen o.a.: 

onderzoeken, 
discussiëren, 
reflecteren, 
een museum inrichten
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Groep 8 "Wij onderzoeken de
verschillende levensovertuigingen"

In de week van 18 november gaan wij op excursie, u ontvangt
hierover zo spoedig mogelijk meer informatie.
 
Elke bovenbouwgroep doet een andere excursie, zodat de
kinderen elkaar kunnen vertellen wat zij hebben geleerd tijdens
de excursie.

Excursie


