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Het thema herfst is de afgelopen weken
samengesmolten met het sub-thema
Sinterklaas. 

De kinderen hebben in de Ontdekhoek allerlei
opdrachten rondom herfst gedaan. Van sorteren
en wegen van herfstmateriaal tot het maken
van een herfst kunstwerk. 

n de Sinthoek hebben de kinderen Sint en piet
gespeeld, schoentjes gevuld in de huishoek en ze
zijn op bezoek geweest bij het gezin van de
huishoek.

In de Bouwhoek werden stoomboten gebouwd
en de verhalen die bij de Playmobiltafel werden
uitgedacht en geoefend mochten worden
uitgespeeld voor de hele groep. 

OBB: "Wij ontdekken de herfst"

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



Voorbereiden op Kerst
Het thema herfst/ Sinterklaas is na het Sinterklaasfeest op
school afgesloten. De weken tot aan de kerstvakantie bereiden
de kinderen zich voor op Kerstmis. In de klas hangen al gezellige
lampjes en ook de centrale ruimtes van de school zijn al versierd
in kerstsfeer.

Lichtfeest
Kerst vieren wij dit jaar aan de hand
van het prentenboek: 'Op tijd voor het
lichtfeest'. 

6- schooljaar 2020/2021



De kinderen van groep 5/6 zijn bezig met het verwerken van hun
onderzoek naar feesten. Ze werken verder aan hun lapbooks en werken
aan hun storyboards als voorbereiding op het einddoel van dit thema:
een eigen documentaire filmen.

De documentaire 
In een storyboard tekenen de 
kinderen de scenes van hun 
documentaires uit op volgorde. Ook 
worden de scenes uitgebreid 
beschreven. Als de storyboards klaar 
zijn, kunnen de kinderen beginnen met
filmen.

Televisie
Om te leren wat er allemaal komt kijken bij
het maken van een documentaire, hebben de 
kinderen een tekst over werken bij de televisie
bestudeerd. Ze leerden ook over de 
verschillende beroepen die te maken hebben 
met het maken van televisie, zoals visagist,
geluidstechnicus en cameraman.
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Groep 5/6: "Hoera, het is feest"



In groep 7/8B zijn de kinderen bezig
met het maken van hun ontwerpen
en prototypes. 

Met tips van de gastdocent van
Fluxus zijn alle smart-leven ideeën
zo goed mogelijk doorontwikkeld. 

Men zegt wel eens de beste ideeën
passen op een viltje. De kinderen
hebben dan ook hun smarte
oplossingen zo concreet mogelijk
verwoord en/of uitgebeeld op een
cirkel met het formaat van een
onderzetter.

Volgende week beginnen de
kinderen met het uitvoeren van hun
ideeën, zodat deze gepresenteerd
kunnen worden.

Sint rap
Een groepje enthousiaste leerlingen had deze week een 
goed idee. Speciaal voor Sinterklaas hebben zij zelf een rap 
geschreven, ingezongen en voorzien van beat. Tijdens de
Sinterklaasviering hebben ze de rap live ten gehore gebracht, 
supergaaf!

Groep 7/8B: 
"Hoe maak ik mijn leven smart?"
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