Thema dino’s & archeologie groep 3,4 en 5
Afgelopen herfstvakantie zijn wij met de groepen 3, 4 en 5 aan de slag gegaan met het thema
Dinosaurussen. De leerlingen hebben geleerd wat fossielen en archeologen zijn. Tijdens onze eerste dag
hebben wij ons vooral gericht op het bespreken en maken van fossielen. De leerlingen vonden het
super interessant en leerzaam en waren erg enthousiast om zelf fossielen te maken! Dat kan je terug
zien aan het mooie werk dat ze hebben geleverd.
Op dag 2 hebben wij een bezoekje gebracht aan Naturalis. De kinderen keken hun
ogen uit toen ze oog in oog stonden met echte fossielen van de mega dino’s! De
leerlingen vonden de excursie erg leuk en wilden daar graag nog wat langer blijven.
Onze laatste dag hebben we besloten om een ontzettend leuke speurtocht te
houden met de leerlingen. Ze mochten namelijk als echte archeologen op zoek
gaan naar fossielen! Juf Ihsane
De leerlingen hebben heel goed samen gewerkt; de leerlingen van groep 5
hebben ondersteuning geboden aan groep 3. Het resultaat is dat er nu hele leuke
dino-fossielen staan in de vitrinekast aan ‘t Kopblok! De
leerlingen hebben verschillende exhibities bezocht. Dit vonden
de leerlingen zo fascinerend, dat ze het er de volgende dag
nog steeds over hadden! De derde dag begonnen de
leerlingen hun archeologenavontuur met een informatief
filmpje over dinosaurussen. Daarna stond er een speurtocht
ingepland waarbij de juffrouwen de kinderen het gevoel wilden geven hoe
archeologen te werk gingen en waarbij de leerlingen dus eigenlijk voor een dagje
in de schoenen van archeologen zijn getreden. Terugkijkend op deze drie dagen
vonden niet alleen de juffrouwen dit een geslaagde ervaring maar ook de leerlingen zelf vonden het
leuk. Juf Asma
Thema dino’s & archeologie groep 6,7en 8
Tijdens de eerste les is er een presentatie gegeven over wat fossielen precies zijn en hoe deze zijn
ontstaan. Toen de leerlingen van voldoende feitenkennis waren voorzien, mochten zij zelf aan de slag
met het maken van eigen fossielen. De leerlingen keken hun ogen uit en kwamen oog in oog te staan
met de mammoet en de Tyrannosaurus. De leerlingen hebben het uitje naar Naturalis ervaren als leuk
en leerzaam. Ter afsluiting werd er in 't Kopblok een speurtocht gehouden met vragen die de leerlingen
zijn tegengekomen in het museum. Nu kunnen de leerlingen zich een echte archeoloog noemen.
We hadden het heel leuk en hopen natuurlijk op nog meer leuke en leerzame ervaringen zoals deze.
Juf Qumman en juf Hanan
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