8e Nieuwsflits van de Krokodillen (1-2)
We zijn al weer een week gestart met een nieuw thema, namelijk:

Het is lente op de boerderij!
In dit thema kijken we hoe verschillende dieren en planten groeien en zich ontwikkelen.

Naar de boerderij!
In de lente worden er allemaal jonge dieren geboren. Op de
boerderij zijn dat onder andere: lammetjes, kalfjes, biggetjes,
veulentjes en kuikentjes. Het is dan natuurlijk het leukst, om die
jonge dieren ook met eigen ogen te kunnen zien. Daarom gaan
we woensdag middag 13 April, op bezoek bij de boer! Omdat het
soms een beetje modderig kan zijn op de boerderij, is het handig
dat alle kinderen woensdag even laarzen meenemen.

Boerderij in de klas
In onze themahoek maken we met de kinderen ook een boerderij. Alleen…. we komen
nog wat boerderij dieren te kort! Daarom mogen alle kinderen die dat willen, 1 boerderij
dier van thuis mee nemen, voor in de boerderij-hoek. Dat dier blijft dan tijdens het hele
thema op school. We maken even een foto van kind met dier, zodat alle dieren na afloop
van het thema ook weer met het juiste kind naar huis gaan. In de themahoek spelen we
dat we op een boerderij wonen. We maken hokken voor de dieren, voeren en verzorgen
de dieren en er worden natuurlijk jonge dieren geboren!

Pasen!
De paasdagen komen weer aan (17 en 18
april). Dat betekent dat er op school ook weer
chocolade paaseieren verstopt zullen worden,
die de kinderen mogen zoeken!
Dit doen we woensdag ochtend 13 April.

De ontwikkeling van een kikker
Er worden natuurlijk niet alleen op de boerderij jonge
dieren geboren. Ook in het bos en in de sloten is er
nieuw leven. We volgen onder andere de geboorte van
de kikker en de vlinder. In de gang staat een aquarium
waar eerst kikkerdril in zat, maar inmiddels zijn dit
kikkervisjes geworden. Binnenkort zullen de kikkervisjes
pootjes krijgen en zo ontwikkelen ze zich steeds meer
tot een echter kikker.

Lentebloemen
In de lente zie je veel bloemen boven de grond komen,
zoals de krokus, tulp, narcis en hyacint. Ook aan de bomen komen knoppen. We leren dat er uit
sommige knoppen blaadjes komen en uit andere bloemen.

We bekijken de bloembollen en leren over de
verschillende onderdelen van een bloem (wortels,
bol, steel, blaadjes, bloem).

Broeikasje in de klas
In de klas hebben we een klein broeikasje
gemaakt. Alle kinderen hebben 3 boontjes met
een vochtig keukenpapiertje in een zakje
gedaan. Dit hebben we voor het raam
gehangen.
Onder invloed van warmte en licht, zal het
boontje straks worteltjes krijgen, waarna zich
een klein bonenplantje ontwikkelt. Als dit groot
genoeg is, zetten we het over in een
kweekbakje en krijgen kinderen het mee naar
huis. Thuis kan het dan overgezet worden naar
een mooi plekje in de tuin. Na nog 2-3 maanden kunnen de kinderen dan hun eigen bruine
boontjes oogsten!

Zoals u kunt lezen staan er weer een hoop leuke en leerzame dingen op het programma! Wij
hebben er zin in! 

