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Afsluiting project voedsel, brandstof
en energie
2

Algemeen
*Het project VOEDSEL, BRANDSTOF EN ENERGIE is enthousiast afgesloten met een
Kahoot-quiz.
* Het nieuwe project is van start gegaan: Wat is leven ?

-> Wat zijn de verschillen tussen iets wat leeft en iets wat levenloos is?
-> Wanneer is iets dood?
-> Wat heeft een mens nodig om te leven en wat hebben andere soorten nodig?
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Project Wat is leven?
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Schaakontmoeting Terneuzen-Hulst 5

OS
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* Het 2 schaaktoernooi afdeling Hulst en Terneuzen was weer een succes 17
januari. De datum voor het volgende toernooi is vrijdag 13 maart in Hulst.

*Zelfverantwoordelijk leren en talenten kun je ontwikkelen; de
halfjaarlijkse individuele doelen zijn geëvalueerd en de nieuwe doelen zijn gesteld
door de leerlingen.
* Vaardigheden; na de ICT-vaardigheden starten we na de voorjaarsvakantie met
zelfsturing
* het blok ICT is afgesloten en het blok Verkeer is gestart.
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Afsluiting project voedsel, brandstof en
energie
In week 5 zijn de kinderen gaan uitzoeken wat blauwe energie is en ze hebben een
Kahoot gemaakt bij één van de volgende soorten energie: zonne-energie,
windenergie, waterkracht energie, biomassa, groen gas en CO2-neutraal gas. De vragen die door de kinderen zijn gemaakt, zijn gebruikt bij het afsluiten van het project
in week 7. Daarnaast hebben de kinderen in week 5 een science middag gehad,
waarop proefjes met stroom zijn gedaan en een batterij en een schakelaar konden
worden gemaakt.
In week 6 is er gerekend met natuurlijke energie: rekenen met stroom en warmte,
meten met TL-lampen en meten van de verwarming.
In week 7 hebben we het project voedsel, brandstof en energie afgesloten met een
grote Kahootquiz. Hiervoor zijn alle vragen die door de kinderen in tweetallen waren
gemaakt in week 5 samengevoegd, waardoor verschillende soorten energie aan bod
kwamen. Een mooie, leerzame en leuke afsluiting met de hele klas.
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Eigen doelen
Rond de herfstvakantie hebben alle kinderen een doel geformuleerd waaraan ze extra
wilden werken tot het eerste rapport in februari. Inmiddels is het eerste rapport mee
naar huis en worden de doelen die de kinderen hebben opgesteld geëvalueerd.
Hierbij is niet alleen aandacht voor het resultaat, maar juist voor het proces: waarom
heb ik mijn doel wel of niet bereikt? Na het evalueren van het doel van de afgelopen
periode stellen de kinderen ook weer een nieuw doel op voor de komende periode.
Dit doel zal aan het einde van dit schooljaar worden geëvalueerd.

Project Wat is leven?
Op woensdag 5 februari werd het nieuwe project bekend gemaakt met behulp van
een spelletje galgje met de hele klas. De projectposter hebben we bekeken en
daarna hebben de kinderen collages gemaakt waardoor het verschil tussen levend,
dood en levenloos duidelijk werd. Ook hebben we in de eerste week de zeven kenmerken van leven besproken.
In week 2 is er gefilosofeerd over het doorgaan van de evolutie: welke verandering
denk je dat de verschillende soorten mogelijk ondergaan in de toekomst en waarom?
Ook is er tijdens een klassengesprek gesproken over de verschillende soorten dieren
of planten die wel dezelfde eigenschappen hebben, bijvoorbeeld: de vleermuis is
geen vogel of insect, maar kan wel vliegen. Hierbij is tevens een tabel gemaakt
waarin eigenschappen van verschillende soorten planten en dieren moesten worden
genoemd. Tijdens deze week hebben we ook zelf een dier en/of plant verzonnen met
eigenschappen om te kunnen overleven in een zelfgekozen gebied. Na deze week
met aandacht voor evolutie zullen we de komende week gaan werken over anatomie:
vorm en functie en de week daarna over groei en ontwikkeling.
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Schaakontmoeting Terneuzen-Hulst
17 januari vond de tweede schaakontmoeting van dit schooljaar plaats. De kinderen
van Hulst brachten dit keer een bezoek aan Terneuzen. Meester Manuel heeft er ook
dit keer weer voor gezorgd dat er weer vele partijen konden worden gespeeld. Ook
dank aan de (groot)ouders die deze ochtend wilden rijden.
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Wat is het basisverlangen van mijn kind?
(bron; Positieve Discipline)
Het basisverlangen van kinderen is het gevoel te hebben erbij te horen en van belang te
zijn. Dit is natuurlijk niet anders dan het basisverlangen van ieder mens.
Iedereen zoekt manieren om erbij te horen, te voelen dat je geliefd bent en belangrijk. Als je
kind denkt dat hij niet geliefd is of er niet bij hoort, probeert hij meestal om die liefde terug te
krijgen, of hij kwetst anderen om het betaald te zetten. Soms willen kinderen het opgeven
omdat zij denken dat het onmogelijk is om dingen goed te doen en erbij te horen. De dingen
die ze doen als ze zich ongeliefd en onbelangrijk voelen zijn vaak verkeerde manieren om het
gevoel te krijgen dat ze erbij horen en belangrijk zijn. We noemen deze de 'vier verkeerde
doelen van gedrag'.
Dit zijn:

1.

Overmatige aandacht

2.

Misplaatste macht

3.

Wraak en

4. Terugtrekken, of het opgeven.
Kinderen zijn zich niet bewust van hun verkeerde doelen omdat zij gebaseerd zijn op
(verborgen) overtuigingen. Wanneer je eenmaal begrijpt dat kinderen doen wat zij doen omdat
ze ontmoedigd zijn, kun je manieren bedenken om hen te bemoedigen wanneer ze
ontmoedigd zijn.
Je bent veel effectiever als jij de overtuiging achter het gedrag aanpakt in plaats van alleen het
gedrag. Om ontmoedigde kinderen te bemoedigen, kun je in plaats van te reageren op het
verkeerde gedrag op hun motivatie (gecodeerde boodschap) achter het gedrag reageren.
Een van de beste manieren om de gecodeerde boodschap van je kind te snappen is te kijken
wat jouw eigen emotionele reactie is op het verkeerde gedrag. Als jouw emotionele reactie op
het gedrag van je kind is dat je je geërgerd, geïrriteerd, schuldig of bezorgd voelt kan het zijn
dat je kind overmatige aandacht (1) vraagt.
Zijn gedrag is irritant, maar zijn gecodeerde boodschap is 'Merk me op. Betrek me op een
positieve manier.' Geef veel spontane knuffels door de dag heen. Plan regelmatige speciale tijd
samen. Bedenk samen met je kind manieren om aandacht te krijgen die goed werken voor
iedereen. Negeer het vragen om aandacht dat jouw irriteert. Laat je kind in plaats daarvan
weten dat als hij aandacht wil, hij daarom kan vragen. Laat hem weten hoe hij dat kan doen,
bijvoorbeeld door te zeggen: "Ik wil graag wat aandacht. Ik wil een knuffel, of ik wil graag
samen een spel spelen. Ik wil je graag wat vertellen, etc." En dat jij dan meer dan bereid bent
om hem aandacht te geven.
Zo zijn ook bij de andere verkeerde doelen jouw gevoelens de aanwijzing voor wat het
verkeerde doel is dat jouw kind nastreeft en kun je leren daar op een effectieve manier mee
om te gaan door je te richten op de overtuiging die je kind heeft. Jij leert dan die overtuiging
te herkennen en daaraan te werken waardoor ook het gedrag zal veranderen.
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