Thema Communicatie (10 weken, periode oktober-december)
Door school aangeboden activiteiten voor alle kinderen
Oriëntatie

Taal
Schrijven
(gastdocent)
Rekenen
Creatief
Engels
Gym
(gastdocent)
Media
Kring
Sinterklaas
Lunch
Buiten spelen
Techniek
Afsluiting

Plattegrond maken met routebeschrijving en andere groep laten lopen.
QR-codes met opdrachten maken en door andere groep laten uitvoeren.
Menselijke communicatie door de tijd: van rooksignaal naar postduif naar telefoon
naar whatsapp.
Brieven en e-mails over thema ontvangen en versturen.
Gebarentaal: voor doven en slechthorenden, gebaren voor gevoelens, gebaren op
internet, gebaren in film en theater, emoticons.
Dialecten en accenten.
Opzetten van een verhaal voor een prentenboek of strip.
Schrijfdans (ontwikkeling fijne motoriek)
Geheimschrift ontcijferen, hiërogliefen, morse, rozenkruisersgeheimschrift
Kalligraferen
Rekenen met ov-tabellen: aankomst-, vertrek- en reistijden
Graffiti – kunstwerken maken met graffiti
Illustraties maken bij prentenboek of strip
Signs and symbols, telephone communication, moods and emotions, music and
body language
Judo
Sociale media, kranten, tijdschriften.
Besluitvorming en probleemoplossing met sociocratische kring en geweldloze
communicatie
Sinterklaas is de weg kwijt, via Skype zien waar hij is en hem de weg wijzen
(kaart lezen), telefoonpiet
Hoe eet je samen en hoe geef je aan dat je iets wilt van bijv. een andere tafel?
Spellen met communicatie (touw springen, balspelen, uit beeld in de duinen)
Bibberspiraal maken
Dansvoorstelling met gebaren

Excursies (deels voor alle kinderen, deels extra aanbod voor totaalpakketkinderen)
•
•
•
•
•

In het donker gezien (nagebootste wereld zoals blinden die ervaren met de andere zintuigen).
Museum voor Communicatie, 3d printing
Bezoek Capoeira-school
Nationaal ballet, voorstelling Giselle
Bezoek Stadsschouwburg Amsterdam met rondleiding en workshop
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Door school aangeboden extra activiteiten voor totaalpakketkinderen
(na 14.00 uur en tijdens vakanties)
Beeldende
vorming
Totale
communicatie
Dans

Engels
(gastdocent)
Techniek
(gastdocent)

Yoga
(gastdocent)

Capoeira
(gastdocent)

Communicatie
door de
geschiedenis
heen

Communicatie met stripverhalen, hoorspelen, schimmenspelen. Hoe kun je met
beelden communiceren of zelfs een verhaal vertellen? Kan dat ook met alleen
maar geluiden?
'Totale communicatie' is het bewust en tegelijkertijd gebruiken van alle mogelijke
communicatievormen en komt oorspronkelijk uit de dovenzorg. Met als doel
begrijpen en begrepen worden. In deze lessen leren kinderen communiceren met
gedrag, mimiek, lichaamstaal, tekeningen, foto’s en meer.
In deze lessen leren kinderen communiceren door middel van dans en beweging.
Er wordt gewerkt met o.a. geleide improvisatie, samenwerking en het omzetten
van tekst in verhalende dans. Daarnaast werken we met geheimtaal in beweging en
het met het lichaam reageren op bepaalde tekens en pictogrammen door te kijken
naar vorm en betekenis. Tevens is er oog voor vroeger en nu, bijvoorbeeld wat kun
je met beweging in een hoorspel op de radio?
Bij Engels maken we gebruik van liedjes, spelletjes, creatieve opdrachten en
praten kinderen met elkaar in het Engels over bijvoorbeeld feelings, animaltalk,
secret codes, what do you hear?
Wat kun je allemaal maken in het thema communicatie en welke technieken kun je
gebruiken:
• speelgoed communiceert ook: spiraalspel maken
• elektronische communicatie aan het begin van de 20e eeuw: morse
communicatie machine
• onzichtbare inkt maken
• geheimtaal met een wachtwoord bedenken en schrijven (met een Caesar
cipher)
• computers schrijven en gebruiken alleen maar 1'en en 0'en, dat kan jij ook
leren!
• afluisteren: stethoscoop maken
• maak je eigen snaarinstrument
In deze lessen verkennen we communicatie met behulp van actieve yoga
houdingen, spelletjes en ademhalings- en ontspanningstechnieken. Zoals:
• lichaamstaal
• hoe communiceren dieren
• communiceren via aanraken
• communiceren van je grenzen
Capoeira is een Afro-Braziliaanse combinatie van muziek en bewegen, ontstaan in
de tijd van de slavernij en slavenhandel. De strijd om fysieke en mentale vrijheid
zijn één van de fundamenten binnen de Capoeira.
Capoeira kun je zien als een gesprek tussen twee mensen. De een reageert op de
ander; actie en reactie. Communicatie dus. In een kring wordt er door middel van
instrumenten live muziek gemaakt en bewegen twee kinderen in het midden op
een soepele en vloeiende manier. Capoeira is een combinatie van bewegingen,
communicatie, cultuur, kunst, expressie, verdedigingskunst, dans, acrobatiek,
muziek, zang, vrijheidsdrang, strategie en nog veel méér.
Kletsen, bellen, app'n en schrijven. Er zijn heel veel manieren waarop we met
elkaar communiceren en dat doen we de hele dag. Tijdens deze serie gaan we
kijken hoe mensen dat vroeger deden en hoe we vandaag de dag communiceren.
We vertellen elkaar verhalen en laten zien hoe we ons voelen en gebruiken
daarvoor gebaren, tekst, beeld en geluiden.
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