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Tabitha Special: Natuur- en techniekdag groot succes
Op maandag 13 september stond de hele dag in het teken van natuur en techniek. Gedurende de
hele dag konden de kinderen allerlei workshops doen, met spannende namen als: ‘Light Graffiti’,
‘3D-pen-tekenen’, ‘Air-drumming’ en ‘Stop-motion’. De kinderen hebben kennis gemaakt met
allerlei moderne technische snufjes en kwamen soms tot verbluffende resultaten! Hieronder staan
een aantal verslagen van verschillende groepen:

Light graffiti groep 1/2a
Vol spanning gingen de kinderen naar het
speellokaal. Na een uitleg van de meester mochten
de kinderen in een lange rij gaan zitten. Het licht
ging uit. Om de beurt mochten de kinderen met
drie kinderen tegelijk met een lampje(vuurvliegje)
tekenen richting de camera. Hier werd een foto van
gemaakt.

Groepen 3
Tijdens de natuur- en techniekdag hebben de beide groepen 3 deelgenomen aan twee
verschillende workshops.
We begonnen in de hal met "air drumming". We maakten met verschillende beats een eigen
melodie. Daarna maakten we met onze stemmen junglegeluiden na. Om en om mochten we in de
microfoon een dierengeluid nadoen. Al die geluiden werden vervolgens tegelijkertijd afgespeeld
en met onze ogen dicht leek het net alsof
we echt in de jungle waren.
Bij de tweede workshop "light graffiti"
werden er in het donker foto's gemaakt,
terwijl wij met een heel klein lichtje
schenen. Zo leek het op de foto's alsof we
iets getekend hadden.
De kinderen hebben genoten!
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De Techniekdag volgens groep 4a
Milou en Demy: Muziek maken met je handen leek wel toveren!
Miaf: Ik hou van muziek maken dus ik vond dat het leukst.
Jayden: We maakten een jungle van geluiden die we in de microfoon konden
inspreken!
Stijn: We maakten ook nog een stad door allerlei geluiden in te spreken!

Aiden: De camera onthield de figuren van de lichtjes. De foto’s van de
light graffiti zijn heel gaaf geworden!
Stijn: Tekenen met de lichtjes was superleuk!

Groep 4a vond het een topdag!
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Groep 4b
Groep 4b heeft genoten van Air Drumming en Light Graffiti. Twee kinderen hebben hun
bevindingen in een verslagje opgeschreven
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Groepen 5
Groep5a
Om 08.30 uur stonden de kinderen te trappelen om in de bovenkamer de workshop “Light Grafitti
te volgen. Light grafitti is een techniek die vroeger al gebruikt werd door Pablo Picasso in de kunst.
De opdracht was om als groepje met een zaklamp een gebeurtenis uit te beelden. De bewegingen
werden gefotografeerd door een camera. Er werd met licht geoefend en daarna in het donker. Dat
was wel een beetje spannend. De mini kunstwerken werden gepresenteerd op het digibord.
Later op de dag gingen de kinderen naar de workshop “Stop Motion”. Bij een stop motion filmpje
maak je heel veel foto's, dan verander je iets heel kleins aan de opstelling en maak je weer een
foto. Deze foto's plak je achter elkaar en dan heb je een filmpje gemaakt. Er was veel
verrijkingsmateriaal aanwezig en sommige kinderen hadden meer dan 200 foto’s gemaakt.
De kinderen hebben in teams geleerd om vanuit niets iets te creëren. Het was een leuke en
leerzame dag.
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Groep 5b kreeg de mogelijkheid om 3 workshops te volgen. We begonnen met light graffiti. De
kinderen bedachten dat je dan met een spuitbus graffiti mag maken op een donkere plaats. Het
bleek heel anders te zijn. Met behulp van een zaklantaarn moest je elkaar omtrekken in het
donker. De meester maakte er daarna geweldige foto’s van met een spannend verhaal.

Met 3D pen tekenen konden de kinderen experimenteren om met een soort verwarmde
staaldraad figuurtjes te tekenen.

En als laatste kregen we les om foto’s te maken en zo een filmpje te maken. We mochten een
eigen decor ontwerpen.

We hebben een geweldige dag gehad….!
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Groep 6a
Geschreven door Valerie en Esmee
De 3d pen
In de pen moet je een draadje doen dan
komt er spul uit. En dan kan je leuke
vormpjes maken. Het was super leuk.

Light graffiti
Er is een cameraman/vrouw. Degene
achter de camera maakt de foto. Dan ga je met lichtjes om het model heen. Je hebt een
heel mooi effect.
Het was allebei super leuk!!
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Groep 6b
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Groep 7b
Voor groep 7b stond de
dag meer in het teken van
techniek. We mochten
meteen om 08.30 uur bij
Stopmotion. Hier hebben
de kinderen in groepjes
een eigen stop motionfilmpje gemaakt. Met
behulp van figuurtjes in
alle soorten en maten, klei
in allerlei kleuren hebben
de kinderen prachtige
avonturen opgenomen
door steeds foto's te
maken en deze vervolgens
snel achter elkaar af te
spelen.
Na deze workshop zijn we
in de klas aan de slag gegaan met het maken
van een flipboekje. De analoge versie van een
stopmotion. Aan deze opdracht konden de
kinderen werken tussen de andere workshop
door. Dit bleek best lastig te zijn!
Vervolgens mochten we naar de tweede
workshop: 3D pen. De kinderen mochten
eerst even uitproberen hoe zo'n pen werkt en
vervolgens zelf ontwerpen maken. Het was
behoorlijk moeilijk, maar daardoor werd het
een uitdaging om iets moois te maken!
We eindigden de dag in de opbouw van het
hoofdgebouw. Hier was het helemaal donker.
De kinderen gingen een foto maken, zodat er
een Light graffiti foto ontstond. Door een foto
te maken met een héle lange sluitertijd
kwamen alle bewegingen die met een lichtje
werden gemaakt op de foto!
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Groep 8a
Wij hebben deze dag twee workshops gehad.
Bij de eerste hebben we een stop motionfilmpje gemaakt. Er waren heel veel materialen en het
was heel leuk om te doen.
We hebben in groepjes filmpjes mogen maken. Het had van ons nog wel iets langer mogen duren
zodat we ook langere filmpjes konden maken.
Aan het eind van de dag hebben we geleerd hoe je
met een 3-D pen iets kunt maken. De pen waar je
mee werkt wordt super heet dus je moet wel
voorzichtig zijn. In het begin was het echt heel
moeilijk om iets moois te maken. Het draadje waar je
mee werkt brak echt vaak af. Maar na wat oefenen
ging het snel beter. We hebben op het eind ook
ringen en echte bouwwerken gemaakt met de 3-D
pen.
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