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Het dino thema wordt deze week
langzaam aan opgeruimd. Na de
vakantie start een nieuw thema waar
we nog niets over kunnen verklappen.

Voor deze editie van de themakrant
sprak ik met een aantal leerlingen over
wat zij het allerleukst vonden aan het
thema.

Enthousiast vertellen de kinderen over
het museum. Het allerleukste in het
museum vonden zij dat er een echt bot
te zien was. Ook het knutselen met
kosteloos materiaal vonden zij erg leuk.
Ze zijn ook erg trots op het boek met
tekeningen van verschillende soorten
dino's dat ze zelf hebben gemaakt.

OBA: "Wij maken een dinomuseum"

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 de verteltafel is een dino-landschap
nagemaakt met een grote vulkaan en
meteoren. Op deze tafel spelen de kinderen
de ondergang van de dinosaurussen voor me
na. Er viel een grote meteoor op aarde, de
vulkaan barstte uit en de lava stroomde
overal. Alle dino's gingen dood.

Mopje:
"Waarom hadden dino's van die lange
nekken?"
-> "omdat ze dan hun zweetvoeten niet
kunnen ruiken"
Janko



In onderbouwgroep C wordt het thema dino's ook afgerond. 

De kinderen in deze groep zijn allemaal nog jong (groep 1) en
hebben spelenderwijs veel geleerd over dino's. 

Opgravingen
In de zandtafel konden de kinderen 
botten opgraven als een echte 
paleontoloog. Deze botten konden 
zij dan op zoeken in een kaarten-
boek om zo te ontdekken bij welke 
dino het bot hoort.

Informatie
Er zijn veel boekjes over dino's gelezen en de kinderen hebben
verschillende informatieve fimpjes gekeken.

OBC: "Dino's"
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Deze week is groep 4/5 gestart met het nieuwe thema: Nederland.
Doordat een deel van de klas nog in quarantaine is, hebben zij een beetje
een valse start, maar er is een begin gemaakt. In dit thema gaan de
kinderen onder andere leren over  typisch Nederlandse dingen. Waar kun
je dan beter beginnen dan dicht bij huis, op de Zaanse Schans?

De kinderen hebben een filmpje gekeken over de Zaanse Schans en
maken nu een mindmap: Welke typische Nederlandse dingen zijn er te
vinden op de Zaanse Schans?

Na de meivakantie hopen we de groep weer compleet op school te
hebben, zodat het thema verder uitgewerkt kan worden.

Groep 4/5: "Nederland"
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Groep 7/8A: 
"Wij richten een politieke partij op"
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In groep 7/8A zijn de standpunten
van de opgerichte partijen
uitgewerkt en de posters gemaakt. 

Debat
De kinderen hebben stellingen
bedacht om over te debatteren.
Tijdens het debat mochten 2
kinderen de stelling bespreken, na
afloop werd aan de klas gevraagd
welke debaters de sterkste
argumenten hadden. Dat hoeft niet
per se degene te zijn waar je het
mee eens bent.

Na de debatten hebben de kinderen
gestemd op de partij met de
sterkste argumenten. De winnaar
mag een middagje regeren in de
klas. De partij DADT (Denk aan de
Toekomst) heeft de verkiezingen
gewonnen en oprichters Jet &
Charlie mochten donderdagmiddag
bepalen wat de klas ging doen. Het
werd een gezellige middag.


