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Projectweek het klimaat

We leerden het WWF lied...samen met onze klasjuffen en muzojuffen bewerken we dit lied nog verder.

Deze week ging de hele Leo XIII-school aan de slag
met een projectweek rond het klimaat. Dit is tevens
het jaarthema van de school. Iedere klas krijgt een
onderdeeltje van het klimaat als herkenning, het
6de leerjaar kreeg in september: koolstofdioxide.

Natuurlijk wisten de leerlingen wel al vaag wat dit
was, van de voorbije schooljaren. Maar de details
moesten ze deze week toch wel even te weten
komen. En zo begon onze uitdagende week...

Proefjes rond CO2 + WWF

MAANDAG:We starten onze
projectweek op maandag met een
brainstorm of mindmap.
De juf deelde blaadjes uit en we
werkten samen in groepjes. Daarna
deden we het samen met de juf aan
bord.

Daarna gingen we verder uitzoeken
wat fairtrade was. We wisten al dat
dit eerlijke handel wilde zeggen.

.We kregen een info tekst en we
moesten elk in groep een toneeltje
bedenken om dit aan de klas voor
te stellen.
Ons verhaaltje ging over een ouder
koppel die naar een supermarkt
ging,zij wouden bananen kopen. De
man wou de gewone bananen want
deze waren minder duur. Toen de
vrouw uitlegde waarom de fairtrade
bananen beter waren, was de man
overtuigd.

Bij godsdienst staan we ook vaak
stil bij de natuur. Nu kregen we de
opdracht om een wens voor de
natuur te doen. We schreven de
wens op een papier, waar de juf olie
overdeed. Daarna stopten we deze
papiertjes in een glazen potje. Op
het einde van de dag deed iedereen
er een kaarsje in branden en het
resultaat was perfect! VERSLAG
door Nora, Kevin, Shelsy en Loris

Het journaal van de toekomst

DONDERDAG:
Eerst werkten we aan ons
klimaatcontractwerk. Het was even
terug aan passen om eens niet in
groep te werken maar op ons eigen
tempo.

Daarna kregen we nog even tijd om
aan onze voorstelling van de ladder
van Lansink te werken. Om te
eindigen met elke groep zijn
voorstelling. Sommigen speelden
een toneeltje, andere gebruikten
affiches en collages.

Onze krant en verslagjes gaan nog
verder, druk op pagina 2

Op dinsdag begonnen we eerst met
een stukje over spreekwoorden en
gezegden die met het weer te
maken hadden.

De juf had 14 spreekwoorden mee
en wij moesten raden wat deze
betekenden. Daarna gingen we een
toneeltje maken per 2 en volgde de
voorstelling. Het waren leuke
spreekwoorden zoals: Het is geen
weer om een hond door te jagen,...

Ook gingen we verder werken rond
WWF. We gingen een tekening
maken die de organisatie naar de
ministers kunnen sturen. We kregen
te horen dat we mee konden doen
aan een wedstrijd. We kunnen hier
een vleermuiskastje mee winnen.

Daarna kwamen we meer te weten
over koolstofdioxide.
In plaats van een "saaie" les vol met
theorie, mochten we vandaag zelf
actief aan de slag

Er waren vijf groepjes: de 1ste was
met kaarsen, de 2de met de
magische handschoen, de 3de
groep had luchtige lucht en de 4de
groep dansende rozijenen en de 5de
groepje had smeltende ijsblokjes. 

VERSLAG door Suna, Shanys,
Mateo en Amin

In de namiddag gingen we verder
met onze muzische vorming.
We werken deze keer rond
bewegingsexpressie.

Deze keer ging onze klas naar juf
Bieke van 5A.

woordenschat

17 DOELEN DE LADDER VAN LANSINK

Onze nieuwe woorden:
ecologie, koolstofdioxide,
recycleren via de ladder
van Lansink, groene
energie, mondiale
voetafdruk,...

We bekeken op woensdag
een filmpje rond 17 doelen
voor het klimaat. Wij
produceren veel te veel
afval. Wij zijn zelf
verantwoordelijk voor de
productie en consumptie.
We moeten iets doen. We
moeten bijvoorbeeld
verpakkingen maken die
beter recycleerbaar zijn of
door de verspilling van
grondstoffen bij de
productie tegen te gaan.
We kregen elk een doel en
een logo en maakten hier
een vlagje van met onze
eigen tekening. Bv: geen
armoede, goede
gezondheid en welzijn.

WOENSDAG: Vandaag is het maar een halve dag. Eerst
bekeken we een filmpje i.v.m. de ladder van Lansink. De
ladder is een voorstelling van de vijf verschillende
mogelijkheden om met afval om te gaan: van voorkomen
tot storten. Iedere groep kreeg een trede en die gingen we
voor de klas voorstelling. De manier van voorstellen
mochten we zelf kiezen. Op deze manier begrepen we het
belang van afvalpreventie.

Morgen moeten wij elk onze trede voorstellen...
VERSLAG door Ines, Ilyas en Daphné

Nieuws in de klas
De nieuwstool is ontwikkeld
door Nieuws in de klas voor
NieuwsMakers. 

Nieuws in de klas is niet
verantwoordelijk voor de
inhoud van de
nieuwsproducties die met
behulp van de tool gemaakt
worden.
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vervolg donderdag HET TOEKOMSTJOURNAAL

klimatogrammen onze lampions

fairtrade mindmap klimaat

Het journaal van de toekomst...

We bekeken een nieuwsjournaal. Maar als we even stilstonden bij de juiste datum,
zagen we, dat dit een journaal uit de toekomst was. We werden geconfronteerd met
mogelijke gevolgen voor het klimaat door de gevolgen van de opwarming van de aarde:
overstromingen, dijkbreuken en andere natuurrampen. Met beelden (van echt gebeurde
rampen) werd een nieuws gemaakt. 

Daarna kregen we de opdracht om zelf eens na te denken wat de mogelijke gevolgen
waren voor de toekomst. De kinderen mogen zelf nadenken of het positief of negatieve
nieuws kan zijn.

Morgen krijgen we de opnames van ons eigen toekomstjournaal.

VERSLAG door Mayra, Mohamed, Tibo en de juf...

HET VRT-TOEKOMSTJOURNAAL

Een voorstelling van het weer (de neerslag en de temperatuur) kunnen we ook
wiskundig weergeven. Dit leerden we op maandag doen onder de vorm van
klimatogrammen.

onze wensen voor de natuur in de vorm van een lampion

We bekeken dat er ook iets bestaat als eerlijke handel: fairtrade De start van het project: een brainstorm...
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De laatste projectdag Nog enkele sfeerfoto's van onze week

foto's dinsdag foto's dinsdag vervolg

onze proefjes van CO2 proefjes CO2

We begonnen de ochtend met een rustig moment door aan ons contractwerk te werken.

Daarna begonnen we met het verhaal van de geschiedenis van de inwoners van het
Paaseiland. We leerden dat deze inwoners hun eigen eiland hebben kapot gemaakt
door hun manier van leven. We legden zo de link met een ecologische voetafdruk.
Daarna gingen we met een "sleutel" onze eigen voetafdruk berekenen. We kleurden
deze in en bespraken de resultaten. 

Daarna was het tijd om ons eigen toekomstjournaal nog een laatste keer in te oefenen
en daarna volgden de opnames ervan. 

We sloten de week af door elk in onze eigen groep een verslag te maken over onze
activiteiten. In het begin van de week kreeg iedere groep een dag. En zo eindigde onze
leuke en leerzame week!!

VERSLAG door Adrien, Imane en Dalil

het WWF

Onze tekeningen voor de wedstrijd van WWF... .

. .
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vervolg proefjes CO2 vervolg proefjes CO2

vervolg proefjes CO2 ONZE VLAGJES

ONZE VLAGJES VERVOLG DE LADDER VAN LANSINK
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