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april 2021 bovenbouw

De eekhoorn
In deze plusbrief hebben de kinderen gewerkt aan een project
over de eekhoorn. naast het opzoeken van informatie, hebben ze
ook veel creatieve opdrachten gedaan. Ze hebben niet alleen
prachtige apparaten bedacht om in de winter eikels terug te
vinden onder de sneeuw, maar ook mooie kunstwerkjes over de
eekhoorn. Hieronder leggen de kinderen uit welke opdrachten ze gedaan hebben en wat
ze ervan vonden.
Bij het laatste thema zullen de kinderen van groep 6 overgaan naar de bovenbouwgroep.
Zolang we nog niet buiten de ‘bubble’ mogen werken, blijven ze in kleine groepjes bij mij
komen. Als dat wel weer mag, komen ze van 8.30 tot 10.15 uur naar de plusklas.
In Classroom nodig ik de groep 6 leerlingen uit om aan de bovenbouwgroep deel te
nemen.
Juf Petri

Opdracht 1: Knagende dieren
Wie: Noah en Evi
Ev : B opdrach 1 moes j zegge welk diere knaagdiere ware e
welk nie . B opdrach 2 moes j he fout woor weghale e he

goed woor late staa . B opdrach 3 moes j alle wa j ove ee
eekhoor wee o schr ve e b opdrach 4 moes
j alle wa allee ee mui , allee ee eekhoor e
wa z allebe hadde o schr ve .

Noa : b opdrach 1 moes j kĳke welk diere knaagdiere ware e welk
nie . B opdrach 2 moes j d nie goed antwoorde weghale . opdrach 3
moes j wa j wis over ee eekhoor opschrĳve .
Noa : I von he them super leu wan j moes vee knutsele e da vin i altĳ we leu o t
knutsele e j moes ee verhaa schrĳve e e da von i oo superleu .

Ev : I von he voora leu o t knutsele , wan daa ho i va . Daarnaas ho i oo hee
er va diere . Du daaro von i di them SUPERLEUK !!!!!

😺🥳🤯

Opdracht 2: Ah-goshie-poshie
Wie: Bloom en Amy
dit was de opdracht:

Bloom:je moest je mening geven en feiten
opnoemen bv wat VIND je van kleine
eekhoorntjes er staat VIND dus je moet je
mening geven mijn mening was: ik VIND ze
er gek uit zien.

Amy: opdracht was eigenlijk best makkelijk.
Je moest feiten en meningen opschrijven
bijvoorbeeld er werd een eekhoorn geboren. Daar moest je dan in een kolom je mening
en feiten opschrijven.
Dit vond ik ervan:
Amy: Ik vond het een beetje leuk. dat is mijn mening. Want ik vond het best makkelijk.
De feiten iets lastiger. Alleen de meningen waren makkelijker. Omdat dat je eigen
meningen zijn. Het project was ook leuk.

Opdracht 3: Denkend aan een eekhoorn
Wie:Jesper
Dit was de opdracht: ik moest opschrijven hoe een eekhoorn zou ruiken, proeven of
voelen. wat ik hoor en wat ik zie.
Dit vond ik van de opdracht:
ontsetent leuk. Ik kon me goed voorstellen hoe een eekhoorn
zou proeven. Het zien was makkelijk, want ik heb al eens een
eekhoorn in het echt gezien. Hoe een eekhoorn ruikt is
moeilijker, want ze zijn razendsnel en dan kun je ze niet ruiken.

Opdracht 4: Waar zijn mijn nootjes nou?
Wie: Quinn en Jan
Dit was de opdracht:jan: de opdracht was maak een tekening van
een machine die de nootjes opspoort en hem vervolgens
namaken.

Dit vond ik ervan:Quinn:ik vond het een leuk thema. Er waren leukere
thema’s maar ik hou wel veel van dieren. Ik heb ook een keer een
eekhoorn in het echt gezien. Maar die was binnen 2 seconden al
foetsie. En ik vond de knutsel opdracht ook super leuk.
Jan: Ik vond het een leuke opdracht. Hij is niet erg goed gelukt. dat
is jammer.

Opdracht 5: Bosfeest
Wie: Foxx en Daan
Dit was de opdracht:we moesten een feestje
organiseren we mochten het zelf maken

Dit vond ik ervan foxx: het was echt heel leuk. en grappig ik kreeg wel wat
commentaar. Daan:ik vond het een hele leuke opdracht.en ik vond dat we het zelf
mochten bedenken wat voor feestje het mocht zijn. ik kreeg ook wel wat
commentaar.

Opdracht 6: Wat als…
Wie: Milan en Mohammed
Dit was de opdracht:We moesten
verzinnen wat de top 5 gevolgen zouden
zijn als mensen ook hun voedsel zouden
verstoppen in de herfst voor de winter
moesten verzamelen en verstoppen.
En je mocht de vijf gekste, leukste,
belangrijkste of spannendste gevolgen
moest je opschrijven.
Dit vond ik ervan:
Ik vond het een heel leuke opdracht,want je mocht je fantasie gebruiken.En je
moest ook een uitnodiging voor je kinderfeestjes dat vond ik ook heel erg leuk.Het
was een hele leuke opdracht.Dat was mijn mening.

Slotopdracht: een kunstwerk maken
Wie: Sanne en Fleur

Dit was de opdracht: Je moest
een kunstwerk maken waar een
eekhoorn in te zien was en er zat
één verhaaltje misschien in
verstopt

Dit vond ik ervan:
Fleur: Heel leuk, omdat ik van knutselen en tekenen hou.
Sanne: Ik ben niet zo van knutselen, maar wel van tekenen ook daarom koos in voor
een plat kunstwerk met een beetje dingen uit één tijdschrift.

….het nieuwe thema is: ’het oerwoud’

