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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!

De kinderen van groep 1/2 behandelen elke week
een ander kriebelbeestje. Ze hebben al veel
geleerd over vlinders, spinnen, slakken en mieren.
Nu zijn ze bezig met vliegen. Bij ieder diertje
maken ze een knutsel om de fijne motoriek te
oefenen, leren ze een liedje en maken ze een
informatieposter. De kinderen leren iedere keer
weetjes die papa en mama misschien ook wel niet
eens weten.

De kinderen maken
kriebelbeestjes van allerlei
materialen en ook van zichzelf.

De spin van Kapla is gemaakt
aan de hand van een voorbeeld
print. De leerling ontdekte dat
het soms makkelijker is om een
patroon te zien als je een beetje
afstand neemt.

Wist u bijvoorbeeld dat...
Een vlieg eerst op zijn voedsel spuugt om het
vloeibaar te maken voordat hij het naar
binnen slurpt?

Workshop voor peuters
De kinderen hebben een workshop slakken
maken van klei gegeven aan de peuters van de
Heidebijtjes.



Groep 4: KRIEBELBEESTJES
Met juf Carin heeft groep 4 Expert
gelezen. Dat betekent dat de
kinderen in tweetallen een deel
van een boek lezen en elkaar
daarna vertellen wat ze hebben
gelezen. Zo hebben ze met de
hele groep het boek "de vlieg"
behandeld.
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Week tegen pesten
In groep 4 is deze week naast het thema ook
aandacht besteed aan de week tegen het pesten.
Hoe ga je met elkaar om en hoe los je conflicten
op een goede manier op? Ze hebben ook
besproken of je een knuffel nodig hebt om je
goed te voelen en waarom je vindt van wel of
waarom niet.

De kinderen zijn bezig geweest met het maken
van informatieboekjes over vlinders, ze hebben
spinnen geknutseld en deze week zijn ze ook
met wasco en ecoline aan de slag gegaan om
de kenmerken van kriebelbeestjes te tekenen. De vragen op de muur 

worden beantwoord.



In groep 6/7 zijn de kinderen aan de slag gegaan met het
vragenmachientje. Met dit machientje leren de kinderen om goede
onderzoeksvragen te stellen.

Deze manier van vragen formuleren hebben ze hard nodig om zoveel
mogelijk informatie in te winnen over het beroep dat zij gaan
presenteren tijdens de beroepenmarkt.

Het groepje dat bezig is om het beroep leraar voor te bereiden stelt
bijvoorbeeld de vraag: "Wie is strenger, een meester of een juf?". De
Youtubers vragen zich af mensen eigenlijk willen zien op Youtube en de
kassamedewerkers willen graag weten wie de acties in een supermarkt
eigenlijk bepaalt.

De kinderen gaan ook mensen aanschrijven om informatie in te winnen
over hun gekozen beroep.

Deze week kwamen ouders op 
bezoek om iets te vertellen over 
hun beroep. De kinderen hebben
in een soort speeddate sessies 
vragen kunnen stellen aan de 
ouders. In voorbereiding hierop 
hebben ze geoefend met het stellen
 van goede vragen en doorvragen.

Naast al het onderzoek dat de kinderen al hebben gedaan, zijn er ook
knutsels gemaakt. De kinderen hebben het beroep dat ze later willen
gemaakt. Ze moesten hierbij goed op de verhoudingen letten.

Groep 6/7: BEROEPEN
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