
Themakrant
In deze editie van de themakrant kunt u lezen met welke thema's de
groepen OBB, 4/5B en 6/7A aan het werk zijn. Wij wensen u veel
leesplezier!

Onderbouwgroep B is deze week gestart met het thema "Wij werken in de
bakkerij"
 
Juf Els kwam bij de bakker in Assendelft en het brood was op. Gelukkig
heeft juf Kim een broodbakmachine en konden zij zelf brood gaan bakken
in de klas. De hele school rook heerlijk. 

OB groep B "Wij werken in de bakkerij"
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Het thema sluit mooi aan bij de sinterklaas en
Kerstperiode: zo gaan de kinderen pepernoten bakken en
willen zij na 5 december ook kerstkoekjes gaan maken om
te verkopen in hun bakkerij.
 

In de hal van de school wordt een bakkerij ingericht
waarin de kinderen gaan werken. 
 
 
De kinderen leren tijdens dit thema onder andere:
- tellen met geld
- recepten lezen en volgen
- wegen en afmeten van ingrediënten

Wij leren:

Feestdagen

Wij halen de wereld de klas in:



Excursie
Woensdag 20 november gaat de groep naar Kiss Bakery in de
VersKade voor een kijkje achter de schermen bij een echte bakkerij.

Het zou leuk zijn als de kinderen in groepjes bij mensen thuis mogen
bakken. Als dit bij u thuis zou mogen dan kunt u dat doorgeven aan een
van de juffen.

Bakken bij u thuis

Hoe geeft u zich op om te rijden 
voor een excursie?

In Parro werkt het opgeven om te
rijden voor een excursie net even
anders dan u gewend was in DigiDuif.
 
Als u wilt rijden, dan gaat u in Parro
naar het agenda-item en klikt
vervolgens op het   teken. U klikt tot
dat het aantal kinderen dat u kunt
vervoeren in beeld staat.
(bijvoorbeeld: 3 keer voor 3 kinderen)
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+



Tijdens dit thema doet groep 4/5B onderzoek
naar thee en chocolade en werken zij toe naar
het openen van een eigen theesalon.
 
Van het Cacao Lab op de Zaanse Schans heeft
de groep een aantal zakjes met verschillende
grondstoffen van chocolade ontvangen. De
kinderen hebben de etiketten bestudeerd en
vragen die zij er over hebben opgeschreven.
Zij lezen nu verschillende teksten over cacao
om zelf de antwoorden op hun vragen te
vinden.
 
Er is een enquête gehouden over thee. De
kinderen zijn nog aan het bedenken hoe ze de
resultaten inzichtelijk kunnen maken.
 

Groep 4/5 B "Wij openen een
theesalon"
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Afgelopen woensdag was Lucie Veerkamp, de moeder van Isabel en
eigenaar van de Verdie Koffie Groep, te gast in de klas. Zij vertelde over
thee, de soorten, waar het vandaan komt en hoe het in de winkel terecht
komt. De kinderen hadden vragen voorbereid om haar te stellen.
 
Lucie heeft er ook voor gezorgd dat er heel veel soorten thee te
zien/ruiken/proeven zijn in de klas. Dank daarvoor!

Gast in de klas:



Als thema-afsluiting maken de kinderen hun eigen theesalon in de
laatste schoolweek van 2019. Zij verzorgen de inrichting van de
salon en creëren zelf de lekkernijen die op het menu staan. 
 
U ontvangt hiervoor t.z.t. een uitnodiging.
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Thema-afsluiting

Kinderen leren tijdens dit thema onder andere:
- rekenen met geld
- klokkijken (openingstijden; reserveringen, etc)
- goede vragen stellen (vragen die beginnen met hoe, wat, waarom,
welke, etc)
- recepten lezen en volgen
- een theesalon inrichten

Om in de theesalon veilig echte
thee te kunnen schenken zijn we
op zoek naar thermoskannen met
een pomp/drukknop. Heeft u er
een die wij mogen lenen?
 

Gezocht:

Wij lezen:
In de klas wordt "Sjakie en de
chocoladefabriek van Roald Dahl
voorgelezen.

Wij leren:

Excursie:
Heeft u een goed idee voor een
leuke excursie bij dit thema? Laat
het dan de juffen weten. 
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Groep 6/7 A "Wij onderzoeken de
verschillende levensovertuigingen"
De groep van meester Dennis onderzoekt de volgende
levensovertuigingen: Christendom, Jodendom, Islam, Boeddhisme en
Hindoeïsme. 
 
Zij onderzoeken o.a. gebouwen, symbolen, rituelen, boeken en
belangrijke personen. Ook de begrijpend lezen teksten gaan over
levensovertuigingen.
 
Er wordt in groepjes onderzoek gedaan naar wat er per
levensovertuiging in het museum terecht moet komen. De kinderen
maken hiervoor een lijst met gewenste items en maken een planning en
taakverdeling. Door deze activiteit leren zij een reële planning maken,
taken verdelen, afspraken maken en elkaar aanspreken op de
resultaten.
 
De kinderen ontwerpen ook zelf een gebouw dat hoort bij een van de
levensovertuigingen. Het is de bedoeling dat zij aan de hand van dit
ontwerp een papieren model maken voor in het museum.
 

Maandag 18 november gaat de groep op excursie naar
het Joods Historisch Museum en de Portugese Synagoge. 

Thema-afsluiting

Excursie

Het einddoel van dit thema is dat alle drie de
bovenbouw groepen samen één museum inrichten.
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Voorbeeld van de wensen
voor in het museum

Voorbeeld van de planning
en taakverdeling

Ontwerp voor een moskee

Ontwerp voor een synagoge


