
    Evenwicht en Kringloop   
 

Beste ouders en verzorgers,   

Na een geslaagd kernconcept over tijd en ruimte met als afsluiting een 
door de kinderen georganiseerde bioscoopavond, starten we met 
evenwicht en kringloop. We gaan op zoek naar voorbeelden van 
kringloop en evenwicht in mens en maatschappij. U kunt denken aan 
de voedselkringloop, balans in de financiële wereld en de kringloop bij 
recycling. We hopen dat dit onderwerp de kinderen net zo zal boeien 
als het vorige. 

In de natuur en bij mensen wordt gestreefd naar evenwicht, naar een 
balans, zoals bij een weegschaal. Maar bijvoorbeeld ook een balans tussen de hoeveelheid 
eten die je tot je neemt en de hoeveelheid energie die je verbruikt of de balans tussen je 
inkomsten en je uitgaven. 
In de natuur is er bijna nooit sprake van evenwicht, bijna altijd is ergens een ´teveel´ en 
ergens een ´tekort´. Door de zon wordt bijvoorbeeld de lucht opgewarmd en ontstaat er 
een hoge drukgebied en een lage drukgebied. Deze verstoring van het evenwicht zorgt voor 
beweging, in dit geval voor wind. 
We gaan met de kinderen op zoek naar het verband tussen kringloop en een voortdurend 
streven naar evenwicht.  
 
Werkwijze 
De kleuters zullen deze periode werken aan de hand van het boek 'Een ober van niks'. Een 
fantasierijk prentenboek over een restaurant dat wat klandizie kan gebruiken. De thema's 
voeding en geld komen hier spelenderwijs voorbij.  De kinderen zorgen net als de vorige keer 
zelf weer voor inrichting en uitvoering van het project. Ze komen u vast vragen om restjes en 
overgebleven spullen. Zo wordt er ook door onze kleintjes gerecycled. En wie 
weet.....misschien worden we wel uitgenodigd voor een etentje? 
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In de midden- en bovenbouw wordt er gewerkt over voedsel, recycling van afval en water, 
migratie en geld. Welke balans en kringlopen vinden we hier? 
Tevens is er een verband met eerdere kernconcepten, zoals groei en leven, binding en macht 
en regels. We zijn benieuwd naar de verkiezingen van dit jaar. Er is veel om op te stemmen. 
Waar is het stemlokaal deze keer en gaat het er net zo toe als vorig jaar? Wat zijn 
overeenkomsten en verschillen en waarom zijn die er?  
 
De collega's van groep 3 t/m 8 zullen deze periode om de beurt lessen verzorgen voor de 
groepen, een werkwijze die u nog kent uit een eerdere periode en waar iedereen goede 
herinneringen aan heeft. 

 

 
 
Meester Brecht en juf Ilse onderzoeken met de kinderen wat migratie is. En ook juf Meltem 
mengt zich graag in de discussie hierover.  Hier ligt een verband met het kernconcept 
Binding. Toen ging het over 'Waar hoor je bij'. Veel van onze voorouders komen uit andere 
streken: Schiedam, Friesland, Turkije, China e.d . Waarom kwamen ze hier wonen? Hoe was 
het om uit hun vertrouwde omgeving weg te gaan. Gingen ze zomaar?  
Hoe is het om tussen 2 culturen te leven, ook na heel veel jaren? 
En als we zelf zouden migreren. Waar zouden we dan heen gaan en waarom? 
 
Bij juf Iris leren de kinderen van alles over de voedselkringloop. Misschien komen hier nog 
wat 'onfrisse' zaken voorbij, want het gaat natuurlijk ook over bederf en vertering. 

Met juf Sibel wordt een oplossing gezocht voor de afvalberg. Per dag krijgen onze kinderen 
een heleboel plastic flesjes mee naar school. Waarom eigenlijk? We gebruiken daarvan maar 
een klein deel. Hoeveel? En hoe kunnen we het overgebleven restant hergebruiken? Of...... 
kunnen we dit afval voorkomen. Hoeveel besparen we daarmee? Is dat eenvoudig te 
berekenen, of komt daar meer bij kijken? We gaan het uitvinden. 
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Bij mensen 

Rust en Actie Gezamenlijk  Week 10 Week 10 Week 10 Week 10  

Migratie Brecht en Ilse Week 13 Week 12 Week 11 Week 14 

Voeding en Verbruik     Iris Week 12 Week 11 Week 14 Week 13 

      

Economie Vraag en aanbod Anita en Nienke Week 14 Week 13 Week 12 Week 11 

Boekhouding 
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In de lessen van juf Anita en juf Nienke gaat het over de economie. Net als elk jaar krijgen 
we een gastles van een van onze ouders, die op een bank werkt. Kinderen leren van alles 
over geld: kosten, inkoop en verkoop, winst en verlies en hoe je een boekhouding voert. De 
inkomsten en uitgaven voor de bioscoop zijn hierbij een mooi uitgangspunt. 

Hebt u expertise op een van bovengenoemde onderwerpen en wilt u ook een gastles 
verzorgen? We horen het graag. 

Natuurlijk staat er ook een excursie op het programma. Daar hoort u meer van als het zo ver 
is. 

We sluiten het kernconcept af op 11 april met een rondleiding in het 'Wondermuseum' waar 
u het werk van de kinderen kunt bezichtigen. U krijgt tegen die tijd een uitnodiging. 

 

 


