
Juf Lisette had aan het begin van deze week veel te warme kleding
aan, ze zat te puffen en te zweten. De kinderen hadden al snel door
dat dat kwam doordat zij nog haar winterkleding aan had. Er is
besproken wat het verschil is tussen zomer- en winterkleding en
hiermee is het nieuwe thema gestart. 
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OBB: "Van stof naar kleding"

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 kinderen zijn aan het inventariseren wat zij
al weten over kleding en wat zij nog graag
willen weten.

In dit thema gaan kinderen ontdekken hoe
kleding gemaakt wordt en wat je daarvoor
nodig hebt, ook gaan ze verschillende soorten
stof leren kennen. Leuk aan dit thema is dat
ook de kinderen ook sensitief aan de slag
gaan (voelen aan stofjes).

knoopjes
lapjes stof
klosjes garen
mode maak-tijdschriften 
patronen

Wij zoeken:
Om dit thema helemaal goed uit te werken,
zijn we op zoek naar de volgende dingen:

Als wij dit van u mogen lenen/gebruiken dan
zou dat heel fijn zijn.
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Groep 5/6: 
"Nederland"

Groep 5/6 werkt in groepjes aan het
thema Nederland. Elk groepje doet
onderzoek naar de bezienswaardigheden
en attracties van 2 provincies, hiervoor
hebben zij een handig formulier met
aandachtspunten. 

In de klas hebben de kinderen een blog
gelezen van iemand die naar de
vakantiebeurs gaat. Uit deze blog hebben
de kinderen informatie kunnen halen over
waar een goede presentatie op een beurs
aan moet voldoen.
De resultaten van het onderzoek gaan de
kinderen presenteren in de vorm van een
poster en een informatiefolder. Aan het
einde van de thema hoopt de klas een
beurs neer te kunnen zetten met
presentaties van alle Nederlandse
provincies.

Werelderfgoederen
De komende periode wordt aandacht
besteed aan werelderfgoederen in
Nederland. Wist u dat het er maar 10
zijn? En dat de Zaanse Schans geen
werelderfgoed is?
Samenwerken
Tijdens dit thema wordt gewerkt aan het samenwerken. Hoe overleg je met
elkaar, hoe maak je een taakverdeling en hoe zorg je dat iedereen
betrokken is & zijn deel van de taken uitvoert. 
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Sjoerd en de Stapelstad
De kinderen van groep 5 hebben een activiteit rondom het
kinderboek Sjoerd en de Stapelstad van Barry Menger gedaan.
Het gebouw op het plaatje lijkt erg op het Zaanse stadhuis,
waardoor het boek een link met het thema heeft. 

De kinderen mochten hun fantasie de vrije loop laten en zelf een
tekst schrijven bij de prent. Hierbij is gelet op de opbouw van de
tekst, er is flink geredigeerd, en de netheid.  

Groep 7B: "Wij maken een documentaire"
In groep 7/8B wordt op het moment aan 2
thema's gewerkt. Groep 7 gaat een
documentaire maken over groep 8, die aan de
slag gaan met het maken van hun eigen
eindmusical.

Groep 7 heeft een Venn diagram gemaakt, met
daarin de verschillen en overeenkomsten
tussen een documentaire en een film. 
Ze onderzoeken hoe je een documentaire
maakt, wat je daarvoor nodig hebt en welke
rollen daarbij komen kijken. 



Nog een paar weken en dan zit de basisschoolcarrière van de kinderen
van groep 8 erop. Deze allerlaatste periode op de basisschool maken
zij hun eigen eindmusical.

De musical wordt gebaseerd op een bekend kinderboek. De rollen zijn
verdeeld en de kinderen schrijven zelf het script. Ook de liedjes, die
natuurlijk niet mogen ontbreken in een musical, maken de kinderen
zelf.

De scenes worden geoefend en hopelijk kunnen de kinderen van groep
8 aan het einde van het schooljaar hun eindmusical opvoeren voor
publiek. We houden u hierover op de hoogte.
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Groep 8B: "Wij maken een musical"

Een Venn diagram geeft
m.b.v. 2 cirkels de
verschillen en
overeenkomsten tussen 2
zaken weer.

Het einddoel van dit thema is een gefilmde documentaire over het tot
stand komen van de eindmusical van groep 8.


