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In de onderbouw begon het thuisonderwijs
zonder thema, al snel bleek dat dat lang
niet zo leuk was als werken met een thema.
De nationale vogeltelling was in januari en
tijdens de nationale voorleesdagen stond
het boek Coco kan het! centraal, met in de
hoofdrol de vogel Coco. De juffen besloten
dat het thema vogels daar goed op aan
zou sluiten.

Online werd in groepjes besproken wat de
kinderen al weten over vogels. De
resultaten hiervan hangen in de klas aan
de muur. Ook bedachten de kinderen
vragen over vogels die zij willen
onderzoeken. 

OBA: "Vogels"

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!

Natuurlijk is er ook geknusteld.



OBC: "Vogels"
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De vragen zijn verzameld op de
Vragenmuur. Nu de kinderen weer op
school zijn, zijn ze bezig met onderzoeken
in boeken en bekijken van filmpjes om de
antwoorden op hun vragen te vinden. Op
de vragen waar een krul bij staat hebben
zij al een antwoord gevonden. Er zijn
vogels geknutseld en er is gewerkt aan
het weer samen in de klas zijn.

De afgelopen weken was het belangrijk
voor de juffen om weer een goed beeld
van de kinderen te krijgen. Waar staan ze
nu, wat er gaat er goed, waar is
eventueel extra aandacht voor nodig,
etc.

Groep 3 werkt aan de "lucht-woorden", het schrijven en benoemen van
de getallen tot en met 110 en de tweelingsommen. Met de
tweelingsommen hebben een leuke bewegend leren activiteit gedaan in
de hal.

Groep 1/2 werkt aan het herkennen van de getallen tot en met 20.

Ook in de groep van juf Marit en juf Carin doen de
kinderen onderzoek naar vogels. Ze knutselden Coco,
maar waren vooral in de ban van de sneeuw en het
ijs. 
De activiteiten in de klas zijn daar op aangepast. De
kinderen hebben met wit potlood op een zwart vel
hun belevenissen getekend en er bij geschreven of
gestempeld wat zij hebben getekend.



Groep 4/5 maakt samen met groep 5/6 een heuse onderwaterwereld in
de gang voor de lokalen. Tijdens het thuisonderwijs is de groep al
begonnen met het lezen van teksten over de onderwaterwereld, het
knutselen van onderwaterdieren en zijn ze gestart met het maken van
teksten en een strip  voor in hun tijdschrift over een onderwaterdier.
Ieder kind kiest een dier en maakt een eigen tijdschrift. 

De kinderen hebben deze week een woordweb met elkaar gemaakt over
hun onderzoek naar "het tijdschrift", zodat iedereen weet wat er in kan
komen te staan. 

Groep 4/5: "De onderwaterwereld"
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 Er is veel aandacht geweest voor
het weer wennen aan terug op
school zijn. 

Hoe ga je met elkaar om en met de
spullen? De kinderen en de juffen
zijn blij dat ze weer met elkaar op
school zijn.



Groep 7/8A: "Puberteit"

De groep van juf Jorinde en juf Christine houden
zich bezig met de puberteit. Tijdens het
thuisonderwijs hebben de kinderen al het nodige
onderzocht en o.a. een poster gemaakt over
jeugdpuistjes. 

Nu de groep weer op school is, hebben ze een
woordweb gemaakt over een onderwerp dat
met de puberteit te maken heeft. Zo zijn er
bijvoorbeeld webben gemaakt over "ruzie met je
ouders" en "seksuele geaardheid".

In groepjes maken de kinderen een folder over
hun onderwerp. Hoe ze folder vormgeven
mogen ze zelf weten, als de folder maar
informatief is.

Deze periode kiezen de kinderen van groep 8
welke voortgezet onderwijs school hun voorkeur
heeft. Spannende tijden.
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Groep 8 naar het voortgezet onderwijs


