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Beste ouders en verzorgers,
Zo langzamerhand begint het op school weer beetje bij een heel klein
beetje wat ´gewoon´ te worden. Het is nog lang niet wat het was voor
corona, maar sinds de voorjaarsvakantie zijn er hier en daar zelfs wat
thema-activiteiten georganiseerd. Corona proof uiteraard, maar toch!
In dit Elzenblaadje een kort overzicht van wat er weer mogelijk was op
school (en van wat er nog op stapel staat) plus voor de komende
weken een aardig alternatief voor het thema-uitje in de vorm van een
fotochallenge, waar kinderen samen met hun ouders of verzorgers
aan mee KUNNEN doen.
Voor wat betreft de antwoorden van de Kangoeroe rekenwedstrijd
voor de dappere ouders en verzorgers, die zich aan de uitdagende
opgaven hebben gewaagd: die laten nog even op zich wachten. U
heeft nu tot maar liefst 1 mei de tijd om de opgaven op te lossen!
Voor nu alvast namens het hele team een fijn, lang Paasweekend
gewenst!



Fotowedstrijd (Alternatief thema-uitje)
Musea, theaters en alle andere instellingen waar we normaal
gesproken met de kinderen naar toe zouden gaan zijn nog steeds
gesloten. Een ouder kwam echter met een goed idee, dat toevallig
afgelopen zomer al eens was uitgeprobeerd door de groepen 8 in de
vorm van een vakantieopdracht (en met bijzonder goede resultaten!):
een fotochallenge!

De opdracht
Wij vinden het als school belangrijk, dat kinderen vanaf de kleuters al
buiten de schoolmuren ervaren of beleven met wat ze op school
leren. De challenge is daarom om een foto of een selfie te maken, die
te maken heeft met het thema, dat nu op het programma staat.
Het mag foto zijn van een gebouw, een bijzondere plek met een dier
of plant. Het mag een gewone foto zijn, een close-up, een
kunstzinnige foto of een selfie met iets of iemand. In de buurt, in de
stad of ergens in anders in Nederland. Met een fototoestel of met de
camera van een mobieltje. Zolang het maar met het thema te maken
heeft. (Op de volgende pagina een vinden jullie een korte omschrijving
van de thema’s.)

Voor de goede orde: deelname is natuurlijk geheel vrijwillig!

Hoe doe je mee:
Maak een foto, bedenk een titel en stuur deze uiterlijk 19 april in een
e-mailtje naar meester Anno (anno@abbs-elzenhagen.nl)
Vermeld duidelijk:

- Titel van de foto
- Voor- en achternaam van het kind
- Groep en leerkracht van het kind
- Een korte uitleg over wat en/of waarom mag, maar hoeft niet.

Alle foto’s worden per themagroep verzameld. De 3 meest bijzondere
foto’s van ieder thema worden uitgezocht door de meesters en juffen.
Deze worden dan voor de meivakantie ‘gepubliceerd’ in het volgende
Elzenblaadje.

Succes en vooral heel veel plezier!

mailto:anno@abbs-elzenhagen.nl


Categorieën:

Groepen 1 en 2 - Het Tuincentrum
Alles over bloemen en plantjes voor in de tuin en beestje, die daar erg
van houden, zoals vlinders.
Groepen 3 en 4 - Beestenboel
Alles over wilde dieren, boerderijdieren, vogels, vissen en alle andere
dieren met twee,vier, zes of duizendpoten.
Groepen 5 en 7 - Reis naar de Maan!
Alles over hoe de mens de eerste stap op de maan zette en op
ontdekkingsreis door de ruimte ging en gaat.
Groepen 7 en 8 - Staatsinrichting
Alles over hoe ons land, de provincie en onze stad wordt bestuurd en
de politiek, die daarvoor nodig is.



Activiteiten thema-periode IV - Feest!
Hieronder een overzicht van de extra activiteiten, die tijdens dit thema
hebben plaatsgevonden of (corona permitted) nog op stapel staan.

Groep 1/2
Tuincentrum

In de planning

Groep 3/4

Groep 5/6
In de planning

Groep 7

Groep 7/8

In de planning

Thema-opening - Poppenkast
Vlinders in de klas
Wandeling met gids langs de tuinen in de buurt.
Bezoek aan Rosa’s bloemenstalletje

‘Wilde Stad Safari’ met gids
Les van Mediawegwijs

Poëzie-workshop ‘De Maan’
Mobiel Planetarium
Muziekles van juf Francesca (v.a. april)
Opera in de klas: ‘Lied van de Maan’

Muziekles van juf Francesca (sinds maart)

Mobiel Planetarium (inhaalles Thema III)
Deelname Kinderverkiezingen
Debatles van het Ned. Debat Instituut
Slotdebat (onder groot voorbehoud)

Schoolbreed

In de planning

Kangoeroewedstrijd (midden- en bovenbouw)
Kleurwedstrijd (Pasen)
Paasontbijt (versimpelde versie)
Olympische sportweek (i.p.v. sportdag)

Overige zaken
GR56 - Poëzieworkshop
Wat leent zich beter voor het leren schrijven van gedichten dan de
Maan. Samen met juf Marije van de ‘School der Poëzie’ togen de
kinderen aan het werk. De resultaten waren wonderschoon. Op de
volgende pagina  een verrassend voorbeeld.



De maan is moe
De maan

is moe
en schreeuwt
als iemand op

de maan is.
En huilt

als iemand weggaat.
De maan wil

alleen zijn
en slapen.

Güney Bingöl, groep 5a, Elzenhagen

GR78 - Kunstkijken
Per thema bekijken we een paar kunstwerken. In groep 8 stond het
bekende schilderij ‘De bedreigde Zwaan’ van Jan Asselijn op het
programma. Een schilderij, dat later een politieke lading kreeg door de
zwaan te vergelijken met raadpensionaris Jan de Witt. Vervolgens
kregen de kinderen de opdracht om het schilderij zo precies mogelijk na
te tekenen. Hier een wel heel goed geslaagd voorbeeld.

Leon Hristov, groep 8b



GR78 - Geef me de ruimte! (Thema III)
Het vorige thema van groep 7 en 8 was ‘Ruimte!’. Door de lockdown en
het thuisonderwijs viel dit een beetje in het water. Om het toch een beetje
goed af te sluiten, zou het mobiele planetarium (Nova Informatie Centrum
- UvA) op school komen, maar ook dat kon op het laatste moment toch
niet doorgaan … Gelukkig verzuurt wat in het vat zit niet! Afgelopen week
kwam het planetarium alsnog op bezoek! (En nu willen de groepen 5 en 6
natuurlijk ook voor hun thema ‘Maan!’, dus komt het planetarium over 2
weken nog een keer!)

Groep 7a reist door de ruimte in de verduisterde gymzaal

Paashaas op bezoek!
De meest lieve Paashaas, die je je
maar voor kunt stellen, kwam op
woensdag 31 maart op bezoek om
ons allen op te vrolijken tijdens het
paasontbijt op school. Zo kreeg de
viering samen met alle kleurplaten
van de kleurwedstrijd toch nog een
bijzonder tintje!



Tot slot & Belangrijke data
Wensen wij jullie allemaal (en onszelf) een heel fijn Paasweekend toe!

Vr. 2 april Goede vrijdag
Ma. 5 april Paasmaandag
Di. 6 april Studiedag (kinderen vrij)
Za. 19 april Laatste dag insturen fotochallenge
Za. 24 april Start meivakantie
Ma. 10 mei Weer naar school
Do, Vr 13, 14 mei Hemelvaartweekend


