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In september zijn de lessen van Octoplus weer begonnen. Tijdens de 1e les
hebben we elkaar dmv een kennismakingsspel beter leren kennen. Deze les
moet ook altijd de map weer helemaal op orde worden gemaakt; de oude
spullen gaan mee naar huis en het nieuwe materiaal moet in de juiste
volgorde en achter het juiste tabblad weer in de map. Dit is altijd een hele
klus! Als afsluiting zijn we aan de slag gegaan met de smartgames.
Tijdens het 1e blok zijn de kinderen van de mb en bb in een circuit aan het
werk geweest. In 2 of 3 tallen hebben ze gewerkt aan de volgende
opdrachten:
-bouw van Kapla een voorbeeld na, zoek hierin jouw uitdaging!
-maak van Lego een ingewikkeld doolhof.
-bouw van piepschuim en prikkers een bestaand gebouw na.
Daarnaast hebben de kinderen (opnieuw) uitleg gekregen over wat
executieve functies zijn en hoe je hieraan kunt werken. Elke bijeenkomst
begonnen we met een spel om deze executieve functies te trainen.
Het 2e blok zijn we gestart met het ontdekken van je eigen kwaliteiten. Dmv
het kwaliteitenspel konden de kinderen kaartjes met kwaliteiten uitzoeken
die bij hen passen. Daarnaast zijn we begonnen met de uitleg over de fixed
en growth mindset. Wie zijn Fixie en Growie en hoe denken zij over slim zijn
en slim worden, fouten maken, doorzetten of opgeven, Makkieland en
Lefland, enz.
De mb heeft verschillende opdrachten gedaan waar ze outside the box
moesten denken en de bb heeft geleerd hoe je een hexaflexagon en een
kusudama moet vouwen. Bij deze opdrachten was het belangrijk om goed
te lezen wat er staat en door te zetten wanneer het lastig werd. Als het echt
niet meer lukte, mocht je om een tip vragen. 2 meiden is het gelukt om de
kusudama in elkaar te zetten tijdens de les; wat een doorzettingsvermogen
hebben ze getoond, want makkelijk was het niet! Er zijn ook een paar
kinderen die dit op school of thuis nog willen proberen. Ga ervoor! Weet je
nog wat je kunt doen als je vastloopt?
De laatste lessen van 2018 zitten erop. Op maandag 7 januari 2019 begint
de mb op Het Kompas en de week daarop komt de bb naar De Roerganger.
Voor nu alvast een fijne kerstvakantie!

