NIEUWSBRIEF
D.W. van Dam van Brakelschool
D.W.van Dam van Brakelschool
Burg.Posweg 46b
5306 GE Brakel
info@obsbrakel.nl

Zoals eerder vermeld zijn wij bezig met een zoektocht naar een
goede vakoverstijgende methode voor de verschillende wereldoriënterende vakken.

In dit nummer o.a.:

Voor de kerstvakantie hebben de groepen gewerkt met de
methode “IPC”. Na de voorjaarsvakantie is de pilot “Da Vinci” van
start gegaan.

Da Vinci
Rapportgesprekken

Voorafgaande hebben de leerkrachten in januari een basisschool in
Den Bosch bezocht, waar de methode al enige tijd in gebruik is.
“Da Vinci” is een lesmethode wereldverkenning voor de
groepen 1 t/m 8. Er worden geen aparte vakken aardrijkskunde,
geschiedenis, biologie, maatschappijleer techniek enz.
aangeboden maar onderwijs in thema’s waarbij de verschillende
vakgebieden samenvallen. Op deze manier zullen kinderen
verbanden zien tussen alles wat aangeboden wordt.

DATA
6 mrt: OR vergadering
9 mrt: Afsluiting Da Vinci

“ALLES HEEFT MET ALLES TE MAKEN”
(Leonardo da Vinci)
Verderop in de nieuwsbrief leest u wat er de komende weken
geleerd gaat worden. Noteert u de gezamenlijke afsluiting op
9 maart!
Een dezer dagen ontvangt u een uitnodiging voor de
rapportgesprekken die gehouden worden op maandag 12 en
dinsdag 13 maart. Rapporten graag inleveren!

12 en 13 mrt: rapportgesprekken
14 mrt: rapport mee naar huis
20 mrt: MR vergadering

19 februari zijn we gestart met de methode 'Da Vinci'. De kinderen zijn al veel aan het leren
over verschillende dieren.
In groep 1 -2-3 werken we over het onderwerp de vis en de slang. We zijn gestart met het
maken van een groepswerk. We hebben de graten van een vis bekeken en weten dat een vis bij
de 'gewervelden' horen. Verder zijn we druk aan het knutselen en ook bij alle taal en rekenactiviteiten staat de vis centraal. 2e helft van de week
komen we meer te weten over de slang.
Da Vinci groep 4 en 5.
Thema: vee en zoogdieren.
WIST-JE DATJES-OVER-ZOOGDIEREN
Wist je dat… olifanten niet kunnen springen?
Wist je dat… een kat meer dan 32 spieren in elk
oor heeft?
Wist je dat… ijsberen holle karen hebben?
Wist je dat… het kleinste zoogdier ter wereld een Thaise varkensneusvleermuis is?
Wist je dat… een luipaard slechts 1 keer pet week poept?
Waarom dit allemaal zo is leren de kinderen tijdens dit thema van Da Vinci. We gaan met een
quiz aan de slag, we maken een mindmap en gaan met veel andere werkvormen aan de slag.
Het doel van dit thema: aan het einde van de lessen kunnen kinderen kenmerkende
eigenschappen van zoogdieren benoemen en classificeren met behulp van het
dierenrijkoverzicht. De kinderen kunnen ook vertellen welke dieren er al sinds lange tijd met
ons samen op de boerderij wonen en waarom juist deze dieren.
De kernwoorden waar we ons mee bezig houden zijn:
zuivelproducten
ruggenwervel

vee
gewervelden

zoogdieren
skelet
zogen
ongewervelden

Groep 6/7/8 is begonnen met de 'Krokodil'. We hebben geleerd waar de krokodil van
afstamt, waar hij op aarde leeft, wat eten ze en de voortplanting. Verder hebben we krokodillen gemaakt en geleerd hoe een voedselpiramide eruit ziet en deze gemaakt. Aankomende
weken gaan we aan de slag met 'Dieren in en om het water'. We zijn benieuwd wat we hier
allemaal over gaan leren.
Op 9 maart is er een gezamenlijke afsluiting, als ouder bent u ook
van harte welkom om te komen kijken van 11.45 tot 12.15 uur.

Nieuwsbrief digitaal
Deze nieuwsbrief wordt u digitaal opgestuurd. Als u (nog) geen mailadres doorgegeven heeft, vindt u de papieren versie bij de
hoofdingang van de school.
N.b.: U kunt de nieuwsbrief ook lezen op de website van school.

