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OBB: "Wij maken een dinomuseum"

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!

Het dinomuseum in groep OBB is geopend en staat vol met mooie
spullen. Het spel rondom het museum krijgt steeds beter vorm. De
kinderen die naar het museum gaan kopen een kaartje en betalen,
daarbij tellen ze met geld. De museum-medewerkers tellen het
wisselgeld en schrijven een entreekaartje.

Voordat de bezoekers het museum in
mogen worden zij gescand, je mag namelijk
geen scherpe voorwerpen mee het museum
in nemen. Ook als de bezoekers het
museum verlaten worden ze gescand, zodat
niemand stiekem iets mee kan nemen uit
het museum.
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Leerdoelen
Groep 3 werkt aan het leerdoel "een
diagram maken en aflezen". Met de hele klas
hebben de kinderen een staafdiagram
gemaakt waarin zij hun favoriete dino's in
beeld hebben gebracht.
De leerlingen van groep 3 schrijven ook een
verhaal over dino's. Dit verhaal moet een
duidelijk begin, midden en einde hebben en
moet ook aan een aantal andere criteria
voldoen, zoals: de al geleerde
spellingscategoriën moeten goed geschreven
zijn en de tijdsbepaling moet kloppen.

De leerdoelen worden zo veel mogelijk aan
het thema gekoppeld.

Voorlezen
Uit het boek "de Gigantosaurus" wordt
regelmatig voorgelezen. De kinderen hebben
zelf met houtskool een tekening gemaakt
van een scene uit het verhaal. 
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Na Pasen is het nieuwe thema "Nederland" van start gegaan. De kinderen
hebben een canonles gehad over WIllem I en gaan nu aan de slag met
het Koningshuis. Er worden informatie posters gemaakt over
staatshoofden en ook de stambomen worden uitgepluisd.

Groep 5/6: "Nederland"
Groep 5/6 is in de aanloop naar Pasen lekker creatief bezig geweest.
Door middel van de "zentangle" techniek zijn er Paashazen getekend en
er zijn Paashazen gemaakt op de tangram-puzzel manier.

Leerdoelen
Tijdens dit thema wordt naast
het leren over de geschiedenis
van het Koninkrijk der
Nederlanden, onder andere
gewerkt aan het samenwerken
en aan de presentatieskills
van de kinderen. 
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De kinderen hebben de afgelopen
periode in groepjes hun eigen politieke
partij opgericht. Daarvoor hebben zij
een naam & logo bedacht en de
speerpunten van het partij programma
beschreven. Van de speerpunten zijn
flyers gemaakt.

Groep 7/8B: 
"Wij richten een politieke partij op"

Verkiezingen
Alle flyers vormen samen
een heuse verkiezingskrant.
In de krant zitten ook
stembiljetten, waarmee de
groep echte verkiezingen
gaat houden.


