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OBB: "Wij werken in ons restaurant"

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!

De eerste weken van het thema heeft de
groep veel aandacht besteed aan de
verschillende rollen in een restaurant. 

Voor elke rol is een rollenbord
samengesteld. Vragen die gesteld zijn om
een rollenbord te maken zijn bijvoorbeeld:
Wat doet een ober en welke woorden
gebruikt hij?

De onderbouwgroepen werken dit thema in
een restaurant. De klas van juf Lisette en juf
Christine heeft een eigen restaurantkeuken
gemaakt. De keuken is zo realistisch
mogelijk en heeft een kraan, een oven en
een kookplaat. 

In het restaurant wordt gewerkt en er
komen ook gasten eten.
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In het thema kan ieder kind op zijn eigen niveau meedoen. Een ober uit
groep 3 gebruikt fonetische spelling om een bestelling te noteren. Een
ober uit groep 1 schrijft de bestelling in fantasie letters, maar weet
achteraf precies te vertellen wat er staat.

Na een aantal weken vooral doen alsof en
naspelen wat je in een restaurant hebt
gezien, heeft de groep samen besloten dat
het restaurant een
pannenkoekenrestaurant wordt. 
Samen met juf hebben de kinderen
pannenkoeken gebakken. De eerste keer
maakten de kinderen beslag zonder recept.
Deze pannenkoeken mislukten. Om te
zorgen dat de pannenkoeken wel lukken, is
een recept nodig. 

Voor de restaurant kok wordt een
receptenboek met verschillende
pannenkoeken gemaakt. Door het volgen
van de recepten leren de kinderen tellen
(op een appelpannenkoek gaan 5 plakjes
appel) en cijfersymbool herkenning.



Groep 5/6: "Romeinen"

2- schooljaar 2020/2021

De groep van meester Dennis werkt aan
een Romeinse stad. De kinderen hebben
een stadsplattegrond gemaakt en
hebben daarbij goed bedacht wat voor
soort gebouwen er waren in een
Romeinse stad.

Ze bouwen met verschillende materialen
aan hun eigen Romeinse gebouwen. 

Dagboek

Groep 5/6 schrijft ook een dagboek.
Eerder al schreven ze een hoofdstuk met
vakantieverhalen. 
De volgende oefening is: 
Schrijf in je dagboek als een Romein. 

Bij deze oefening moeten de kinderen
goed bedenken wat een Romein deed op
een dag. Een Romein ging niet naar de
supermarkt, maar bakkers en
bijvoorbeeld kappers waren er wel al.

Een aquaduct in aanbouw



Groep 7/8B: 
"Ik schrijf mijn dagboek in de oorlog"
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Tijdens dit thema schrijven de kinderen een
dagboek in oorlogstijd. In de les wordt een
belangrijke gebeurtenis uit WOII besproken en
de kinderen schrijven daarover in hun dagboek.

Ze hebben al geschreven over de vluchten naar
Engeland en hebben "kennisgemaakt" met de
NSB. Van het bombardement van Rotterdam
maakten de kinderen een houtskooltekening.

In de klas wordt Oorlogswinter van Jan
Terlouw gelezen.

Groepsvorming

In de groep is de afgelopen periode veel
aandacht geweest voor groepsvorming. De
kinderen leren beter naar elkaar luisteren en
op elkaar vertrouwen, door middel van
oefeningen als "blinde-geleide-spel" en het
schrijven van verhalen in tweetallen.


