Beste ouders/verzorgers van alle groepen,

Dit schooljaar gaan we met de hele school starten met Grej of the Day. ‘Grej’ betekent ding. Een Grej of the
Day is dus ‘een ding van de dag.’ Het motto van Grej of the Day is: kennis is cool! Kinderen leren over speciale onderwerpen, personen en gebeurtennissen. Via een raadsel en een inspirerende microles worden kinderen betoverd onder de leuke feitjes en weetjes. Daarnaast zullen veel kinderen ook meer gaan vertellen
thuis en kunt u samen met uw kind(eren) meer praten over school!

Hoe werkt Grej of the Day?
1. Uw kind krijgt in de klas een raadsel mee naar huis. Het raadsel is op het niveau van de leeftijdsgroepen
afgestemd;
2. U probeert thuis met uw kind het raadsel op te lossen. Probeer als ouder het antwoord niet voor te zeggen, maar ga samen op ontdekking. Filosofeer over mogelijke antwoorden en probeer hints te geven indien
nodig;
3. De leerkracht onthult op een andere dag in de week het raadsel in de klas. Kinderen mogen hun antwoorden
laten weten en vertellen wat ze hebben ontdekt thuis. Na de onthulling in de klas volgt direct een microles
(korte presentatie) over het onderwerp. Kinderen leren leuke feitjes en weetjes over het onderwerp;
4. We geven het onderwerp, de gebeurtenis of persoon een plekje op de kaart. Zo krijgen ze kennis van de
plek van het onderwerp en leren ze verbanden leggen tussen de verschillende onderwerpen;
5. De thuisopdracht is dat kinderen thuis kort vertellen over de Grej of the Day. We dagen ze uit om iets
bijzonders over het geleerde onderwerp te vertellen. Leuk om als ouder(s) te vragen naar het antwoord
van het raadsel en de geleerde kennis. Zo komt het (onderwijs)gesprek thuis op gang!

Wanneer gaan we van start?
Deze week gaan we schoolbreed van start met het 1e raadsel! Alle groepen krijgen één keer in de week een
raadsel mee naar huis. Veel plezier thuis met de raadsels en de gesprekken met de kinderen over de interessante onderwerpen. Een mooie ‘ingang’ om het gesprek thuis over school te openen.

Veel plezier! Groeten, Team CNS

