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Groep 1/2: KRIEBELBEESTJES

Themakrant
In deze editie van de themakrant kunt u lezen met welke thema's de
groepen 1/2, 4 en 6/7 aan het werk zijn. Wij wensen u veel
leesplezier!

Deze week is groep 1/2 begonnen aan het thema
kriebelbeestjes. Tijdens dit thema leren de kinderen
van alles over spinnen en insecten. Buiten gevonden
nieuwe vriendjes worden mee de klas ingenomen om
eens goed te bestuderen.

De groep heeft een
nieuw vriendje:
Woordie het
woordenmonster. Deze
leuke pop helpt de
kinderen met het leren
van de lastige woorden
op de woordenmuur.

De kinderen halen ook veel informatie uit
boeken en filmpjes. Deze week maakten zij
samen met juf een informatieblad over
vlinders na het kijken van een video.

K van kriebelbeestje
De kinderen hebben de letter K van
kriebelbeestje geleerd. In welke woorden hoor
je de "k" nog meer? Uit tijdschriften knipten de
kinderen woorden met de letter "k" en maakten
er een mooie collage van.



Groep 4: KRIEBELBEESTJES
In groep vier staat een groot aquarium
klaar om omgetoverd te worden tot
"insectarium": welkom bij het thema
kriebelbeestjes!

Als startactiviteit zijn de kinderen van
groep 3 en 4 samen buiten op zoek
gegaan naar bewoners voor het
insectarium. Om te bepalen welke
beestjes ze vonden kregen de kinderen
een zoekblad mee. 
In potjes met deksels met luchtgaatjes
werden de kriebelbeestjes mee de klas in
genomen. De vondst bestond onder
andere uit kruisspinnen, mieren,
lieveheersbeestjes en een krekel.
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Groep 6/7 werkt aan het thema beroepen.
Dit thema sluit mooi aan bij het thema van
de kinderboekenweek die op 6 oktober
start: Worden wat je wilt. 

Tijdens het thema gaan de kinderen
ontdekken wat hun talenten zijn, wat ze
leuk vinden om te doen en welke beroepen
hier goed bij passen.

Deze week maakten de kinderen een
talentenblad en bedachten zij een
fantasieberoep. Ook werden er mindmaps
gemaakt over dingen waar je van houdt.

Aan het einde van het thema gaan de
kinderen een door henzelf gekozen beroep
presenteren en promoten op een
beroepenmarkt. We hopen natuurlijk dat
we u tegen die tijd weer in de school mogen
ontvangen.

Groep 6/7: BEROEPEN
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een talentenblad

Ook de
verjaardagskalender
past ook bij het
thema. De kinderen
maken een collage
van plaatjes die bij
hen passen. Er is geoefend met 

het schrijven van gedichten


