Medeklinker
Informatiebulletin voorjaarsvakantie ’22
Pastorieweg 6 9995 PN Kantens tel: 0595-551788

Website: www.obsklinkenborg.nl

jaargang 2021 / 2022

info

Aanvulling op de nieuwsbrief van 16 februari!
• Dramalessen van juf Helma
• Inzamelen gebruikte melk-, yoghurt- en vlapakken

Drama op de Klinkenborg!
Vanaf begin september volgen alle leerlingen drama- en muzieklessen op school vanuit
Cultuurcentrum Hogeland. Het heeft tussendoor even stilgelegen vanwege lockdowns en
quarantaines... Maar het is inmiddels weer in volle gang en iedere maandagochtend wordt
de creativiteit goed benut met de ene week drama en de andere week muziek. Met die
creativiteit zit het wel goed, evenals met de fantasie en het enthousiasme.
Ikzelf verzorg de dramalessen en ervaar dit als een heerlijk avontuur met alle groepen en hun
leerkrachten.
De kinderen van groep 1/2/3 hebben al laten zien hoe goed ze verschillende emoties
kennen en kunnen laten zien, zowel met de expressie in het gezicht als met hun
lichaamshouding. We hebben o.a. beroepen en handelingen bedacht en uitgebeeld, zijn
op heel veel verschillende manieren het lokaal binnengekomen (blij, boos, verdrietig, bang…
Of juist hartstikke stoer!) en ze hebben al kleine stukjes gespeeld met de rest van de groep als
publiek. Toch spannend soms dat laatste, maar ook een leuke uitdaging; iets spelen, niet
alleen voor jezelf.. maar ook voor degenen die er naar kijken. En.. hoe ‘speel’ je eigenlijk
publiek?
Groep 4/5 begint graag iedere keer met een potje ‘Ho, Chi, Tjak!’; een actief ninja-spelletje
in de kring waarbij deze woorden steeds worden herhaald met bijpassende
zwaardbewegingen (als u 1 van de leerlingen vraagt, kunt u vast wel een demonstratie
krijgen – dit geldt ook voor 6/7/8). Een fijne warming-up voor lichaam, stem en geest en ook
gewoon heel leuk om te doen.
Ze gaan graag zelf aan de slag in duo’s of groepjes; samen een verhaal verzinnen en deze
dan aan de rest laten zien.
Er zitten veel jongens in deze groep en het is altijd interessant om te zien dat zij in deze leeftijd
vaak graag voor de humor en het geweld gaan. Des te leuker is het om ze uit te nodigen om
scènes en personages ook eens op een andere manier proberen te spelen en dat ze dan de
rest, maar vooral ook zichzelf weten te verrassen.
Groep 6/7/8 is een groep waarin iedereen zich op z’n gemak lijkt te voelen. Dit merk je
doordat ze steeds meer durven uit te proberen en te spelen. Dat kan simpelweg niet als je
geen veilige groep hebt. De leerlingen pikken alles razendsnel op en dit biedt mij de
mogelijkheid om de lat steeds een stukje hoger te leggen. Ze komen met prachtige ideeën
en spelen deze vol overgave uit. De groep is erg enthousiast en de les eindigt doorgaans
dan ook met een teleurgestelde ‘ahhhhh...’ van een aantal leerlingen als ze te horen krijgen
dat het tijd is om te stoppen. Een beter compliment kun je als theaterdocent natuurlijk niet
krijgen.
Ik blijf de komende tijd met veel plezier les aan alle groepen geven en creëer zo samen met
ze hopelijk nog lekker veel drama op De Klinkenborg!
Helma Dijkstra

ALLE PAKKEN VERZAMELEN!

Willen jullie alsjeblieft de lege
melkpakken bewaren? Na gebruik
even omspoelen en laten drogen?
Als de kinderen ze na de vakantie
mee naar school nemen, dan kunnen
wij ze gebruiken om de zaadjes voor
onze moestuin in op te kweken!
Alvast hartelijk dank!

