Citotraining gr 6, 7&8
De lessen die we hebben behandeld tijdens vakantieschool waren rekenen,
begrijpend lezen en taal. Ze hebben het allemaal naar hun zin gehad en zijn de
volgende dag allemaal blij terug gekomen met wat extra kinderen erbij! Natuurlijk
wachtten ze allemaal op de woensdag, want daar stond ons wat leuks te wachten.
We hebben namelijk een bezoekje gebracht aan het Omniversum en Sea Life. Ze
vonden het heel spannend! De leerlingen hadden het heel erg naar hun zin en ze
kenden heel erg veel diersoorten. Ze noemden er heel veel op en als we er eentje
niet kenden zochten we op wat de naam was van het
diertje.
Het was een top dag!
Juf Soumaya

We namen de bus naar Den Haag waar een heel avontuur
op ons stond te wachten! Eenmaal aangekomen mochten
we de bijzondere diertjes bewonderen die diep in de
oceaan wonen in Sea Life. 🌊 De kinderen keken hun ogen
uit; van koraalrif tot giftige kikkers! Na een tour door Sea life, mochten de kinderen
genieten van hun lunchpakket van ROAA. Maar wacht even...het avontuur zat er
nog niet op! We gingen door met de bus naar Omniversum waar de kinderen de film
‘Oceans’ hebben gezien in Imax 4d! Het was schitterend om te zien en gelukkig
mochten de kinderen foto’s maken. Hierboven is een van de foto’s van de film.
Echter hebben de kinderen ook geleerd dat onze planeet hulp nodig heeft en dat
er te veel plastic in de oceanen drijft. Hierdoor worden vissen, zeeschildpadden en
zelfs vogels vergiftigd. Samen kunnen wij hier wat aan doen, door eerst bij onszelf te
beginnen! Juf Ouahiba
Maandag en dinsdag heeft groep 6 tijdens de
vakantieschool hard gewerkt aan de citotraining! Wij
hebben geoefend met taal, rekenen en begrijpend
lezen. Woensdag zijn we naar Sea Life en
Omniversum geweest. Wat was dat leuk zeg! De
kinderen waren erg enthousiast tijdens de excursies.
Wij als begeleiders ook natuurlijk.
Juf Bennu
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