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GROEP 1 / 2 A

Waar komt ons eten vandaan

Wij bouwen een boomhut

Knutselen voor ons bos

Ontdekken in de herfsthoek

Met de kralenplank

Tellen met herfstspullen

Zoeken in 
Panbos

De boswachter komt langs...

We spelen een spel

Wij werken aan het thema in het bos ….....



GROEP 1 / 2 B

Hutten bouwen

Nieuwe takken aan 

de boom maken

Vogels spotten

Spel met eekhoorns 

en kastanjes

Vormen maken 

met materiaal 

van bomen

Ik in het bos

Filmpjes/liedjes herfst met 

QR-code

Bladeren vegen/harken van het plein
Bladeren bekijken



GROEP 1c
In onze groep hebben we een paar weken gewerkt over het bos!

Alle kinderen hebben een verrekijker gemaakt en een vogelgids. In de Gi-Ga-Groene 
week zijn we met onze verrekijker en vogelgids vogels gaan zoeken rondom de school



GROEP 3

Vogelkijkhut

We spotten vogels. 
We scannen de juiste 

QR code en luisteren 
naar de info over de 

vogels.

Zelfgemaakte appelmoes 

proeven!

Dobbelsteen lezen. 

Elk getal vertelt hoe we moeten lezen. 

Op de tafel, onder de tafel, heel deftig, 

met een lage stem enz.

Memory in het 

Engels.

Woordveld

Slinger 

van 

herfstbla-

deren.



GROEP 4

We tekenden de zaden van 
een paprika na.

We hebben geleerd dat elke 

vrucht zaden heeft.

Daarna aten we alles lekker op!

Lezen in de 
buitenlucht!



GROEP 4
Hoe kunnen we de zaadjes 
laten groeien tot plant?

Stap 1: Zaadjes planten

Stap 2: Verzorgen

Stap 3: Proeven!!
(De één vond het lekkerder 

dan de ander...)



GROEP 5A

• Wij hebben met z'n
allen

een blokposter gemaak

t van GI-GA-Groen.

• Wij hebben een boontje

gepland. Dit boontje
hebben wij zelf een

naam gegeven en

verzorgen wij zelf.



GROEP 5B

- Fruitspiesjes maken

- Les over takken



GROEP 5B



GROEP 6A
We hebben tuinbonen gepland in een zakje met watten.

Elke dag geven we ze een beetje water.

We hopen over een aantal weken een mooi resultaat te 

zien aan onze ramen!



Groep 6A
Verven met waterverf is heel 

lastig. Maar groep 6 is het 

gelukt om mooi te schilderen 

met als thema

'GI-GA-GROEN'!



GROEP 6B

Met afgevallen
bladeren kun je 
een leuk uiltje
knutselen!!



Groep 6b

*Hoe komt het eigenlijk dat 
bladeren van de boom 
verkleuren en afvallen?

*Met behulp van een kaart 
zochten we buiten bladeren 
van verschillende bomen.

*We beplakten een potje met 
die bladeren en stopten 
zaadjes in de aarde.

*En nu......afwachten maar!!



Groep 6b

Een GIGA-GROENE

kinderboekenweek
zónder boeken kan
natuurlijk niet!

Dus: lekker lezen
maar!!



GROEP 7

Ons thema voor Giga-groen was 
recyceling! Start: Een aantal kinderen 
vroeg of we dit jaar tanks konden 
bouwen met de handvaardigheidsles. 
'Natuurlijk', was mijn antwoord,'Gaan
we doen'. Nu stond er verderop in de 
wijk een puincontainer met 
isolatiemateriaal erin. Toen ik samen 
met wat kinderen daarlangs liep kwam 
het idee om een aantal van deze platen 
mee te nemen voor ons Project! Zo 
gezegd, zo gedaan. Aan de slag! Er 
werden wc-rolletjes gepakt, pvc-buisjes 
gezaagd en uiteindelijk werden tanks 
(veelal groen ;- ) geverfd! 



Hieronder een kleine impressie!







GROEP 8A



GROEP 8B

Groep 8b in actie. Hoe zit het met de 

bomen van de Rehobothschool?



WIST JE DAT

• Op het terrein van de school staan in totaal 15 bomen.

• Van 1 boom kunnen gemiddeld 60.000 blaadjes gemaakt worden.

• Van 1 boom kan je gemiddeld 300 kilo papier maken.

• Het duurt gemiddeld 20 jaar voordat een boom volwassen is.

• Een blaadje kan je maximaal 6 keer dubbelvouwen.


