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Op deze pagina vind u verslagen van activiteiten in alle groepen. Selecteer de groep van uw kind
rechts bovenaan de pagina om alleen de activiteiten te zien van deze groep. Klik op 'schoolbrede
activiteiten' voor de verslagen van onderwerpen waar alle kinderen aan meedoen.
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Talentenuren in de groepen 1 t/m 8

Geplaatst op 30-05-2016 door OBS De Parel

Groep 1 en 2

In plaats van een talentenuur over water werken de kleuters met het thema water.

Droppie Water is hiervoor bij ons op bezoek.
De kleuters hebben al ontdekt waar water vandaan komt, waar we het voor nodig hebben én waar het
water blijft wanneer het de grond in gaat.
Dit gebeurt natuurlijk door veel te doen met water. En daarvan word je vies en nat.
We weten nog lang niet alles over water en gaan dus nog lekker door met onderzoeken en ontdekken.
Wat we wel weten is dat dit een erg leuk thema is!!!
 

groep 3 en 4

Talentenuur regen water op het plein                                                   

Kijk, zegt Jip, de jongens zijn op het schoolplein in de plassen aan het stampen. Ja, zeg Janneke. Maar
het zijn de grote jongens. Wij doen ook mee, zegt Jip hij doet zijn schoenen uit. Mag dat wel? zegt
Janneke. Natuurlijk, zegt Jip. Kom, doe je schoenen uit, Janneke. Janneke vindt het een beetje
griezelig. Maar ze trekt haar schoentjes uit. Is het niet te diep? Vraagt ze. Nee, fijn zegt Jip. Hij staat
al tot zijn enkels in het water. Er is wel veel modder zegt hij. Zijn er geen beesten in het water? vraagt
Janneke? Nee, zegt Jip, kom nou. Dan gaat Janneke ook. Het is wel leuk. Het water is koud maar dat
hindert niet. Alleen de grote jongens zijn niet lief. Ze spatten met water. schei uit! schreeuwt Jip. Maar
ze doen het toch. En ze proberen Janneke omver te duwen. Eindelijk gaan de grote jongens weg. Ziezo
ik heb ze weggejaagd zegt Jip trots. Maar nu is er opeens toch niet veel mee aan. Kletsnat en onder de
modder kruipen Jip en Janneke op het droge. Maar de juf van Jip is niet zo blij als ze binnen komen.
En de moeders van Jip en Janneke zijn ook niet zo blij als die twee thuiskomen.

Wat is er nou leuker dan door de plassen stampen? Wat kan je doen met het regenwater op het plein?
Waar komt regen water vandaan en waar gaat het naartoe? Dit zijn de onderzoeksvragen waar wij ons

de komende talentenuren mee bezig gaan houden.

Via onderzoeken, ontdekken, creëren, ontwikkelen en evalueren gaan wij met de kinderen aan de slag
om regenwater op het schoolplein te houden en ermee te spelen. De kinderen hebben in groepjes of
alleen een tekening gemaakt van hoe zij het water op het plein willen houden om ermee te spelen. Er
zijn watermonsters gemaakt, een carwash voor de karren van de kleuters, een echte dijk,
watersystemen, een heuse douche en nog veel meer. Vervolgens worden de gemaakte tekeningen nu
door de leerlingen zelf ook daadwerkelijk uitgevoerd, hiervoor hebben de kinderen spullen van thuis
meegenomen. Nieuwsgierig geworden naar de voortgang? Loopt u gerust binnen op de
maandagmiddag!

groep 5 en 6

Tijdens de 5 talentenmiddagen werken we in groep 5 en 6 aan het thema “ hemels regenwater”. We
gaan kijken wat je allemaal kan doen met regenwater. Zo maken we onder andere een regenmeter en
een waterspuwer van klei.

Hieronder volgen een aantal stukjes geschreven door leerlingen van groep 5 en 6.

Mijn kind

 

Klik hier om naar de
groepenpagina te gaan.
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Met de talenten middag hadden we als eerst water meter gemaaktMet een fles en een stift.En de
volgende week hadden we een water spuwer getekend en die gaan we volgende week gaan we echt
maken van klei.

 

Wij hebben waterspuwer in een vorm van een leeuw gemaakt.Het water komt uit de mond van de
leeuw.We moeten de leeuw schets en daarna in kleuren.En volgende week gaan we hem in het echt
maken in klei.

 

Wij hebben water meter gemaakt en nu water spuwer wij hebben het In de vorm van een regen wolk
gedaan en er komt er onder water uit en hij heeft hele schattige ogen en mond

En volgende week gaan we hem van klei na maken.

Talenten uur

We hebben eerst wat getekend en toen hadden we het met klei gemaakt.

We hadden niet echt een idee wat we konden maken alleen we zijn er uit gekomen. En dat hebben we
gedaan het lijkt op een raar beest dat niet bestaat. Daarna hebben we een tuinslang de door gedaan
en toen geverfd met wattenstaafjes. Hij heeft de kleuren groen en oranje.

Joost Riga en Mike

!

Talentenmiddag

Met talentenmiddag gingen we eerst een watermeter maken.

Er zat toen niks in.

Daarna gingen we een schets van een waterspuwer maken.

Dat was nog best moeilijk want de schets misvormde steeds.

De week daar op moesten we de waterspuwer maken.

Dat was pas moeilijk want je moest hem van klei maken.

Nu hebben we de waterspuwer geverfd.

Wie weet wat we nog meer gaan doen.

Groetjes Melle

Groep 7 en 8

Expeditie water in groep 7-8.

In samenwerking met de gemeente Zutphen werkt ook groep 7-8 de laatste periode van de
talentenuren/cultuureducatie aan het thema ‘expeditie water’. We werken aan de volgende
indicatoren:

-Onderzoeken: Stelt vragen aan zichzelf en de omgeving.

-Creëren: Kan opgedane kennis toepassen.

-Reflecteren: Verwoord eigen ervaringen en gevoelens in relatie tot de context.

De kinderen hebben eigen onderzoeksvragen opgesteld. Zo onderzoekt een groepje kinderen hoe we
het regenwater wat op het dak van de school vangt zouden kunnen (her)gebruiken. Een andere groep
zoekt uit hoe de grondlagen rondom de school zijn opgebouwd. Ook is er een groep die onderzoekt
hoe we zelf iets kunnen maken waarmee we het regenwater zouden kunnen zuiveren. Daar zijn we al
drie lessen mee bezig geweest.

Deze onderzoeksvragen ronden we af gedurende les vier. Tot slot is er ruimte om te reflecteren en te
werken aan de presentatie. De kinderen kunnen hier op hun eigen manier invulling aan geven.
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Afbeeldingen

O.B.S. De Parel is onderdeel van:

Stichting Archipel

www.archipelprimair.nl

Bezoek ook eens de overige Archipel scholen!

Gemeente Brummen:
Cornelis Jetses, Eerbeek

de Krullevaar, Brummen

JH Isings, Empe

Johanna Huiskamp, Eerbeek 

het P@rk, Brummen

de Rietgors, Leuvenheim

de Vossestaart, Hall

Gemeente Zutphen:
de Parel, Zutphen

de Waaier, Zutphen

Theo Thijssen, Zutphen

Jan Ligthart, Zutphen

Lea Dasberg, Zutphen

de Plotter, Zutphen

Adriaan v.d. Ende, Warnsveld

het Mozaïek, Zutphen (SO)

de Fontein, Warnsveld

Gemeente Voorst:
Wilp-Achterhoek, Wilp-Achterhoek

Hagewinde, Wilp

de Wiekslag, Voorst

de Bongerd, Terwolde

de Hietweide, Twello

http://www.obsdeparel.nl/Portals/623/PUBMOD/687884/DSC00729.JPG
http://www.obsdeparel.nl/Portals/623/PUBMOD/687884/DSC00731.JPG
http://www.obsdeparel.nl/Portals/623/PUBMOD/687884/DSC00733.JPG
http://www.obsdeparel.nl/Portals/623/PUBMOD/687884/DSC00734.JPG
http://www.obsdeparel.nl/Portals/623/PUBMOD/687884/DSC00735.JPG
http://www.obsdeparel.nl/Portals/623/PUBMOD/687884/DSC00736.JPG
http://www.obsdeparel.nl/Portals/623/PUBMOD/687884/DSC00737.JPG
http://www.obsdeparel.nl/Portals/623/PUBMOD/687884/DSC00740.JPG
http://www.obsdeparel.nl/Portals/623/PUBMOD/687884/DSC00741.JPG
http://www.obsdeparel.nl/Portals/623/PUBMOD/687884/DSC00742.JPG
http://www.obsdeparel.nl/Portals/623/PUBMOD/687884/DSC00743.JPG
http://www.obsdeparel.nl/Portals/623/PUBMOD/687884/IMG_4056.JPG
http://www.obsdeparel.nl/Portals/623/PUBMOD/687884/IMG_4057.JPG
http://www.obsdeparel.nl/Portals/623/PUBMOD/687884/IMG_4059.JPG
http://www.obsdeparel.nl/Portals/623/PUBMOD/687884/IMG_4060.JPG
http://www.obsdeparel.nl/Portals/623/PUBMOD/687884/IMG_4062.JPG
http://www.archipelprimair.nl/
http://www.archipelprimair.nl/
http://www.cornelisjetses.nl/
http://www.obs-dekrullevaar.nl/
http://www.isings.nl/
http://www.johannahuiskamp.nl/
http://www.kindcentrumhetpark.nl/
http://www.obs-rietgors.nl/
http://www.vossestaart.nl/
http://www.obsdeparel.nl/
http://www.obsdewaaier.nl/
http://www.theothijssen-zutphen.nl/
http://www.janligthart-zutphen.nl/
http://www.leadasberg.nl/
http://www.deplotter.nl/
http://www.adriaanvandenende.nl/
http://www.sbohetmozaiek.nl/
http://www.defontein-warnsveld.nl/
http://www.obswilpachterhoek.nl/
http://www.obshagewinde.nl/
http://www.dewiekslagvoorst.nl/
http://www.obsdebongerd-terwolde.nl/
http://www.hietweide.nl/

