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OBB: "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!

Verteltafel
Aan de verteltafel spelen de kinderen een
verhaal uit met de materialen die op de
tafel te vinden zijn. Kinderen leren hierdoor
dat een verhaal een begin, midden en einde
heeft.

De onderbouwgroepen zijn begonnen aan het thema Herfst. In de klas
is een ontdekhoek ingericht. De kinderen leren in deze hoek
'ontdekken' aan de hand van opdrachtkaarten. Met typische
herfstmaterialen wordt geleerd over volgorden, leren kinderen
patronen herkennen en namaken en cijfersymbolen koppelen aan
hoeveelheden.

Snuffellezen
De groep is begonnen met snuffellezen. Dit is een 
manier om vertrouwd te raken met teksten en te ontdekken
hoe je informatie uit een tekst haalt.
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Groep 5/6: "Hoera, het is feest"
De groep van meester Dennis werkt met het thema "hoera, het is
feest", heel toepasselijk natuurlijk in deze periode van het jaar. In dit
thema werken de kinderen aan het vergroten van hun
presentatievaardigheden. Aan 
het einde van dit thema 
presenteren de kinderen een 
documentaire over feesten. 
De vorm van de documentaire 
staat op dit moment nog niet 
vast, dat kan een video worden, 
maar bijvoorbeeld ook een 
powerpoint of toneelstukje.

Vragenmuur
De kinderen hebben allerlei vragen
bedacht over herfst. Deze zijn verzameld
op de vragenmuur. Het doel is om in de
loop van het thema op alle vragen een
antwoord te hebben gevonden.
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De kinderen leren verschillende bronnen te gebruiken en zijn begonnen
met verwerken van de informatie in de vorm van een lapbook. 

Wat is een lapbook?
Letterlijk betekent lapbook: schootboek, omdat het mooi in de schoot
van een kind past. Het ziet er uit als een grote kaft die je van binnen en
buiten vult met miniboekjes, flapboekjes en andere werkjes. Alle
informatie die in en op die kaft wordt geplakt heeft een informatief en
creatief karakter. Door het lapbook uit te vouwen, opent het een
wereld aan informatie.

Hoe maak je een lapbook?
1: Bestudeer een bron
2: Filter de informatie  
3: Verwerk de informatie



Groep 7/8B: 
"Ontwerpen & Programmeren"
De kinderen van groep 7/8 onderzoeken de vraag "Hoe maak ik mijn
leven smart?" De brainstormfase is inmiddels voorbij, kinderen hebben
de meest uiteenlopende ideeën geopperd: van ondergoed dat de geur
van scheetjes lekker maakt tot Mary Poppins-achtige tassen en van
armband waarmee je kunt 
vliegen tot een telefoon 
waarvan de batterij nooit leeg 
gaat.

Het uiteindelijke doel is dat de kinderen hun idee uitwerken in een echt
ontwerp of het idee daadwerkelijk programmeren.

Met het programma CT3000 hebben de kinderen geoefend met
programmeren. In de loop van het thema komt er een vakdocent van
Fluxus om de kinderen nog verder mee te nemen in de wereld van
ontwerpen, programmeren en smart leven.
Het uiteindelijke doel is dat de kinderen hun idee uitwerken in een echt
ontwerp of het idee daadwerkelijk programmeren.
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