groep

6/7

Scala:
We hadden er niet meer op gerekend maar vandaag hebben we toch nog een les van Scala gekregen!
Voor de vakantie ging een les niet door, omdat de juf ziek was. Gelukkig hebben we vandaag alsnog
deze les ingehaald. In de les gingen we met elkaar nadenken over mediawijsheid en het delen van
informatie over jezelf op het internet. De kinderen werden vanmorgen allemaal op de foto gezet
door de juf. Vervolgens werden alle foto’s afgedrukt en kreeg iedereen een foto van een
klasgenootje. De opdracht was om elkaars foto te gaan bewerken en er iets geks van te maken. In het
nagesprek kwam natuurlijk aan de orde hoe ze het hadden ervaren. Is het leuk dat iemand anders
zomaar iets met jouw foto doet? Zou je willen dat deze foto viral gaat als hij op internet wordt
geplaatst. En hoe zou je hier dan mee omgaan als dit gebeurt. U begrijpt het, het was een zeer
interessant gesprek, het werd voor de meest kinderen ook nog maar weer duidelijk hoe voorzichtig
je moet zijn met je persoonlijke gegevens.
In de week van de mediawijsheid eind november zal dit onderwerp ook weer ruimschoots de
aandacht krijgen. We doen dan namelijk weer mee aan de Mediamaster!
Meervoudige Intelligenties:
Van de week zijn we het nieuwe M.I thema over de Romeinen gestart, na een voorzichtig begin
draaien we inmiddels weer op volle toeren. Met een aantal prachtige geschiedenis verhalen en het
‘ophalen van de voorkennis’ zijn ook de eerst opdracht kaarten weer gestart. Binnenkort ontvangt u
ook een uitnodiging voor de inloopmiddag die we 10 november willen gaan houden. Wellicht kunt u
ook al een vleugje M.I proeven tijdens de ouderkijkochtend van aankomende dinsdag en woensdag.
Voor de ouderkijkochtend is er nog de mogelijkheid om in te tekenen.
Agenda/ Huiswerk:
Aankomende week heeft groep 6 de topografie overhoring van Groningen, groep 7 heeft de
overhoring van Europese hoofdsteden. In week 45 zal er weer een overhoring op het programma
staan. Voor groep 6 zal dat Friesland zijn en voor groep 7 is dan België aan de beurt.
Voor de kinderen die van de week de tafels van 6-10 nog onvoldoende kenden, zal er over twee
weken opnieuw een overhoring zijn. Gebruik dus de komende weken nog echt even om de tafels
goed in te oefenen jongens en meiden!
Uitstapje naar Schouwburg Ogterop:
Aankomende donderdag middag hebben we een leuk uitstapje op het programma staan. We krijgen
dan namelijk een interactieve rondleiding in Schouwburg Ogterop. We gaan een echt kijkje achter de
schermen nemen en kijken op plekken waar normaal gesproken alleen artiesten komen. Ook gaan
we zelf ontdekken wat voor moois je allemaal met theaterlicht en geluid kunt creëren. Tevens gaan
we op zoek naar gekke voorwerpen die in het theater worden gebruikt. Tot slot sluiten we deze
middag af met de applaus workshop. Begin volgende week zullen de kinderen hier ook een
voorbereidende les voor krijgen. Ik ben nog op zoek naar een ouder die mee wil om te begeleiden.
De Planning:
Dinsdag 1/11: overhoring topografie, groep 6 Groningen, groep 7 steden Europa.
Donderdag 3/11: Levend water H 5 huiswerk maken en inleveren.
Dinsdag 8/11: overhoring topografie, groep 6 Friesland, groep 7 Belgie.
Woensdag 9/11: herhaling overhoring tafels van 6-10.
Donderdag 10/11: Levend water H 6 huiswerk maken en inleveren.

Groeten, groep 6/7 met meester Koos en meester Tijs.

