Vierkeerwijzer speelgoedbeurs
We werken op school 4 jaar met vierkeerwijzer en zijn steeds bezig om een
uitdagende leeromgeving te creëren bij de thema’s. Hiervoor willen we graag
zoveel mogelijk spullen hebben die passen bij de thema’s. We hebben daarom
bedacht om een speelgoedbeurs te houden om onze thema’s verder uit te
breiden. Denk hierbij aan spullen voor de thematafels, spelletjes, boeken enz.
Hoe werkt het?
Kinderen kunnen van huis speelgoed, boeken, voorwerpen, verkleedkleren enz. meenemen die ze willen
verkopen en die passen bij een van de thema’s van vierkeerwijzer. Deze stallen ze uit in de klas, de
leerkrachten kunnen dan de klassen rond om te kijken of er bruikbare spullen tussen zitten en kopen deze,
zo hebben ze de eerste keuze. Aansluitend kunnen ouders en kinderen ook de klassen rond om te kijken of
er bruikbare spullen tussen zitten die ze graag willen kopen van een ander. Op deze manier kunnen we op
school snel onze thema’s aanvullen met materialen en kinderen kunnen wellicht nieuw, ander speelgoed
op de kop tikken. Daarnaast levert het misschien ook een leuk zakcentje op!
Wanneer:
De speelgoedbeurs zal plaatsvinden op dinsdag 25 augustus, dezelfde dag dat de certificering behaald
wordt. Kinderen kunnen op maandag 24 en dinsdag 25 augustus hun koopwaar meenemen naar school.
Vanaf 18.00 uur tot 19.00 uur zal de speelgoedbeurs geopend zijn voor iedereen.
Enkele aandachtspunten:
- Alle koopwaar moet voorzien zijn van de naam van de leerling en er moet een duidelijk prijskaartje
opzitten (iedereen bepaald zelf welke prijs gevraagd wordt).
- Alle spullen die niet verkocht zijn nemen de kinderen woensdag 26 augustus weer mee naar huis.
- Spullen die meegenomen worden als koopwaar moeten wel heel en bruikbaar zijn.
Om een beeld te geven van waar u aan kunt denken een paar voorbeelden.
- Groep 8 heeft het thema industrie, misschien heeft iemand een stoommachinetje staan en wil dit
wel verkopen
- Groep 6 heeft het thema Kloosters, toevallig nog verkleedkleren liggen?
- Groep 3 heeft het thema Vogels, als u spullen heeft die daar over gaan heel graag!
Bijgevoegd is een lijst met de overzichten van de thema’s, zodat u weet waar aan gewerkt wordt in de
klassen.
Gaat u in de zomervakantie toch de zolder opruimen, houd de speelgoedbeurs dan in gedachten! In de
eerste week van het nieuwe schooljaar volgt meer informatie!

OVERZICHTEN THEMA’S VIERKEERWIJZER IN DE GROEPEN:
Groep 1/2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Ik
Feest
Herfst
Sinterklaas
Kerst
Bouwen
Theater
Dino’s
Pasen
Lente
Prinsen en prinsessen
Circus
Op reis

Ik en mij lijf?
Kinderboekenweek
Sinterklaas
Vogels
Piraten
Ridders en kastelen
Museum
Vakantie

Beroepen
Techniek/Wetenschap
Vervoer
Sinterklaas
Kunst
Wonen
Tijd
Lichaam/botten
Vervoer
Dierentuin
Water

Vakantie
Oma’s Tijd
Eten en drinken
Waar woon ik?
Huisdieren
Prehistorie
Oerdieren
Dino’s en fossielen
Nederland, waterland
Dieren in Nederland
Eten van het land
Oude Egypte
Natuur om je heen

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Oost-Nederland
Herfst
Romeinen
Bewegen
Noord-Nederland
Kloosters
Allergie
West-Nederland
Het weer
Zintuigen
Vikingen
Onder water
Zuid-Nederland
Ridders en Kastelen
Roofvogels

West-Europa
Paddenstoelen
Stad in de
middeleeuwen
Kleine beestjes
Noord Europa
Van binnen
Ontdekkingsreizen
Poolgebieden anders
Zuid- en midden
Europa
Uilen
80 jaar oorlog
Skelet
Oost-Europa
Vlinders
Gouden Eeuw
Bloemen en bijtjes

Pruiken en Revoluties
Reptielen
Afrika
Rechten van de natuur
Industrie
Werelddelen
Azië en Oceanië
stenen
2x oorlog
Walvissen
VS
Groeien
Laatste tijd
Heet onder onze
voeten
Zuid-Amerika
Sterren en planeten

