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Tijdens het project over water, zijn we gestart met een woordweb over water en een
watergeluidenspel. Dit om kennis op te halen waar en wanneer je allemaal water gebruikt. Daarna
zijn we aan de slag gegaan met een waterorgel. Daarvoor hebben we lege flessen gebruikt om een
waterorgel te maken.
Door ze met water te
vullen op verschillende
hoogtes, er met een lepel
op te tikken of erin te
blazen, konden de

kinderen verschillende tonen laten klinken. Ze hebben ontdekt wanneer de
toon hoger en lager wordt. Met het groepje hebben ze een liedje gemaakt op
het flessenorgel en zelf de notatievorm bedacht. Dat was best moeilijk!
Het tweede deel ging over het zuiveren van water. Eerst hebben ze informatie
verzameld, een muurkrant gemaakt en tot slot zelf vies water gezuiverd met
watten, zand, steentjes en stenen. Dit lukte bij de meesten prima!
En dit vonden de kinderen:
Jamal: het was een leuke thema we hadden proefjes
gedaan ,filmpjes gekeken we hebben ervan geleerd.
het waren best moeilijke proefjes want er werd bijna
elke keer geknoeid met het water.
we hadden een flessenorgel gemaakt.
we hebben ook een stappenplan gemaakt.
we hebben ook een mindmap gemaakt.
we hadden het moeilijk met de proefjes.
dit was mijn plusbrief.

Jan: ik vond het water zuiveren het leukst ik vond dit het 2de leukste thema
van 2019!!! en het leukste thema vond ik het thema piraten.

Jarno: het thema water was het leukste thema dat
ik had. Soms best pittig soms best simpel. ik vond
het maken van een water zuiver ding het leukste.
Het was gewoon goed voor mij. ik wil dat het
volgende thema ook zo leuk word zo leuk en een
leuk 2020!!
Lizzy: Hai iedereen, ik ga vandaag een stukje voor de plusbrief schrijven.
Dit gaat deze keer over water zuiveren en de flessenorgel.
DE FLESSENORGEL.
We hebben aan het begin van het thema aan onze flessenorgels gewerkt.
Je moest echt teamwork hebben. Dus het was een moeilijke opdracht. Maar na veel oefenen en
proberen is het toch eindelijk gelukt. Zo konden wij toch nog trots onze flessenorgel presenteren en
de klas.
WATER ZUIVEREN.
Het was best wel simpel. Maar het is zo goed gelukt!!! Je
kon er bijna doorheen kijken!!! Het zou er ook aan
kunnen liggen dat het samenwerken goed ging. Dat was
dus wel erg fijn. Bij het verzamelen van spullen ging het
iets minder. Het was koud en het duurde best lang
voordat we alle spulletjes hadden die we konden
gebruiken. Ook bij het toevoegen ging het fout. We waren
zo enthousiast en goten alles er in een keer in. En hoepla
alles lag er in. Zand, water, grind, stenen, maar ook een
heleboel viezigheid. Een beetje prutsen pakken. Toen was
de klus geklaard en konden we eindelijk aan de slag met
het echte werk. Dus toen ging alles als een treintje. Wel 6x gezuiverd en met succes. Bijna
helderziend als echt water. Maar het zou echt niet lekker hebben gesmaakt. En dat had de rest wel
gewillen, maar dat vond ik niet kunnen. En een aantal andere kinderen ook. Dus dat hebben ze niet
gedaan. Gelukkig maar.
DE STRIP.
We hebben zelf een gemaakt. Ook dat was een geweldige ervaring. Uitleg over water zuiveren en
ondertussen een leuke strip.
Voor de rest was het echt een geweldig thema. Die we helaas moeten afsluiten.
Mick: proefjes.
wij hebben proefjes gedaan zoals: flessenorgel, water zuiveren. de flessenorgel ging met succes maar
bij het zuiveren iets minder want het lukte niet.

strip: jamal en ik hebben nog een strip gemaak en die was leuk.
zuiveren.
het water moest gezuiverd worden ik heb 5x gezuiverd en het
mislukte. en de teamwork is normaal
flessenorgel.
de flessenorgel ging met succes en het was niet heel erg moeilijk,
maar ook niet makkelijk. en de teamwork ging goed.

….het nieuwe thema is: ‘Het Ideeëntoestel’….

