
Kanjertraining 

 

Alle groepen 6 gingen naar de gymzaal kanjerspelletjes te doen. We begonnen met het spelletje: ik 

ben de enige die……..  En zo moet het: de juf/meester kiest iemand uit. die genen zegt ik ben de 

enige die een hoge berg heeft beklommen (dit is een voorbeeld.) En daarna gingen we een fopspel 

doen. Dat moet zo: je gaat in een kring staan en 1 iemand staat in het  midden  met een bal. De 

genen die in een kring staan hebben hun handen op hun rug. De genen in het midden zegt een naam 

van iemand uit de kring en gooit de bal daar naar toe echt of nep. Als je je handen van je rug doet dan 

ben je af. alleen als de genen die in het midden staat de bal nep gooit.als je de bal niet vangt ben je 

ook af.dit hebben we ook gedaan om de namen van anderen kinderen te leren kennen.  Christina 6C 

IPC Chocolade 

Startpunt: De juffen en meesters gingen een dansje doen. Daarna hebben ze het thema bekend 

gemaakt. 

Kennisoogst:We kwamen er meer over te weten door;  we keken filmpjes over chocola, we hebben 

een placemat gemaakt over wat je al weet over chocola. 

Uitleg over het thema:De meester legde dingen uit over het thema. En we keken nog wat filmpjes. 

Aardrijkskunde:We moesten dingen over cacao en chocola opzoeken op de chromebooks. En daarna 

waar cacaofabrieken waren opzoeken.En dat op een grote kaart kleuren. 

Geschiedenis:We gingen een tableau vivant maken. Er waren 4 verhalen,chocolatl,Columbus en 

Cortes, meer over Hernan Cortes en De verspreiding van chocolade. 

natuur onderwijs:We hadden druiven,chips,wortel en chocola en daarmee gingen we kijken hoe vies je 

gebit was.Eerst gingen we onze tanden poetsen. Daarna kregen we nummers van wat we moeten 

eten.Elk product had een nummer.Daarna gingen we het product eten. En daarna namen we een 

plakverklikker. 

Techniek:Eerst  gingen we een wikkel maken.We gingen zelf een chocolade bonbon maken. Iedereen 

nam zelf producten mee zoals: marshmallow, oreo´s, m&m´s ,spikkels,fruit en karamel en nog veel 

meer.       

 



 

Kunstzinnige vorming:de meester ging ons in groepjes verdelen en we maakte van 1 wikkel een grote 

poster. 

Internationaal: we kozen zelf in welk groepje we wouden je kon kiezen voor: 

Fairtrade, het chocolade dansje, proeven van chocola, quiz. Er mogen 5 kinderen per groepje.Dit is 

allemaal voor bij de afsluiting.       Sharai en Yin 6C 

 

IPC Chocola 
  
We hadden ipc over chocola. Wat gingen we precies doen: 
Onderzoeken, waar het vandaan komt. Hoe je het maakt, en zelf maken. 
Het was heel leuk veel kinderen werkten goed samen. Sommigen wat minder. 
Hoe ging het? Het ging goed en soms ook wat minder . 
Het was gezellig en leuk. 
Het maken van de chocola deden we in groepjes. 
Er waren veel verschillende combinaties.zoals met marsmelo´s 

We kregen uitleg van de meester, het was heel intresant 
Natuurlijk vonden de kinderen het onderwerp chocola leuk (en lekker). Kaique en Alex 6C 

 

 

Het varken 

 
 

Dit varken schilder voor een wedstrijd. Hij hebt het geleerd van de boer 
Hij tekent een bloem er doen veel dieren mee zoals : hond kat varken hij komt uit een boerderij het is 
een jongen en hij hebt ook nog gewonnen!!! Hij won een grootte beker. Cas 6C 
 

 


