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Techniekweek De Langewieke

De afgelopen week heeft in het teken gestaan van de
Techniek. In alle klassen zijn we aan de slag geweest met
Techniek. Meester Niels was als contactpersoon van het team
al maanden bezig om afspraken te maken en voor alle
groepen iets te organiseren. Alle meesters en juffen hebben
daarnaast ook lessen gegeven over techniek. Vorige week
woensdag was er al een eerste les over sketch up tekenen in
groep 7. Daarnaast zijn er in bijna alle groepen presentaties
geweest en zijn klassen op bezoek geweest bij bedrijven en
organisaties. Er hebben zich veel mensen opgegeven! Kortom
een week vol activiteiten om te laten zien hoe leuk techniek is.
In deze extra nieuwsbrief een kort verslag met foto’s van de
activiteiten.

Afsluiting “week van de techniek”
Als afsluitng van de Techniek week zal er een “open

Bedrijvendag zijn in Dedemsvaart en
Balkbrug” op zaterdag 7 april. De werkstukken die in
de hogere groepen deze weken zullen worden gemaakt
zullen daar te zien zijn.
Er komt een speciaal programmaboekje met alle
deelnemende bedrijven. Alle kinderen van de hogere
groepen zullen dit boekje krijgen zodat ze precies weten
waar ze overal kunnen gaan kijken. Natuurlijk zijn alle
ouders hier ook hartelijk bij uitgenodigd. Ook zal er in het
regionale nieuws en via poster aandacht worden gevraagd
voor deze dag.
Groep 1 Uit de sloophoek
Alle knoppen van het toetsenbord
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Robothand maken in groep 5
Ook in groep 5 hebben we deze week veel
dingen gedaan die te maken hebben met
techniek. Zo zijn we in de klas bezig
geweest met het maken van een
‘Robothand’. Door middel van een hand
van karton, rietjes en touwtjes zijn er
handen gemaakt waarvan de vingers
bewegen als je aan de uiteinden van de Techniekles: de grammofoon gr. 2 + 4
Opa van Bremen, van Rosalie en Lisa, kwam in
touwtjes trekt.
groep 2 en 4 vertellen over de grammofoon.
Eerst legde hij uit hoe onze oren werken, en
daarna over de grammofoon.
Vroeger ontdekten ze dat ze groeven in een
plaat konden maken, en later weer konden
afspelen. We zagen een hele oude
grammofoon en een kindergrammofoon die
met een slinger of sleutel opgedraaid moest
worden, en er kwam vrolijke muziek uit.
En o......als je een plaat laat vallen gaat hij
stuk, dat hebben we gezien. Hoe geluid werkt
konden we ook even oefenen met 2 blikken
met een stuk touw ertussen. Wanneer het
touw strak is trilt het draad wanneer je in het
ene blik wat zegt, en dan hoor je het in het
andere blik. De kinderen vonden het leuk, en
stelden veel vragen.
Bedankt opa van Bremen!

Groep 6 naar garage Wessels

Groep 2 kijkt aandachtig naar de grammafoon van opa van
Bremen. Veel verwondering dat daar geluid uit komt.

Wij van groep 6 zijn bij garage Wessels geweest.
Bij aankomst hebben wij eerst de
ontvangstruimte gezien. Hier kom je als eerst en
moet je je melden als er wat met de auto mis is.
We gingen daarna door de garage heen naar
buiten en hebben hier een hele hoge stapel
gemaakt met autobanden! Naomi mocht
vervolgens in de banden omhoog klimmen. We
hebben ook in de banden gezeten en elkaar
gerold. Daarna zijn wij met ons allen bij alle
banden gaan kijken en hebben wij banden
verwisseld van een auto. We konden hier ook
onder de auto zelf kijken. Ondertussen kregen wij
wat lekkers te eten en te drinken. Op het einde
gingen wij met alle 31 kinderen in een busje. Dit
paste allemaal maar net, maar was heel
grappig! Wij gingen allemaal in het busje door
de wasserette en toen kwam er allemaal sop
over de auto.
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Presentatie opa Joop in groep 7
Wij hebben opa Joop in de klas gehad en hebben
het toen gehad over zijn hobby’s dat waren onder
andere zenden en vloggen.
We hebben proefjes gedaan met een citroen,
zout, peper, suiker, een ballon, spijker en een
munt van 5 cent. In twee proefjes hebben we
geprobeerd stroom op te wekken.
Opa Joop had ook een radio zender/ ontvanger
meegenomen waar hij geluid op kan laten
horen en kan praten door een microfoon. We
hebben toen ook nog contact gehad met iemand,
we konden het niet zo goed verstaan maar opa
Joop zijn 'zendnaam' was pa3jd. Dat was zijn
naam die die gebruikte, dan weten ze wie hij is en
waar hij vandaan komt . En ze stuurde elkaar ook
wel eens een kaartje. Het was wel super gezellig.
Gemaakt door Fay.

Groep 7 op bezoek bij de Wavin.
Afgelopen week gingen we met de hele
klas naar Wavin, een bedrijf waar ze
allemaal dingen maken zoals pvc buizen.
We mochten naar een grote zaal waar
we een PowerPoint presentatie te
zien kregen over het bedrijf. Daarna
kregen we een rondleiding door het
gebouw en ze lieten veel dingen zien.
Bijna aan het einde mochten we
een voetbaldoel maken van pvc buizen
en dat vast lijmen. Na afloop deden we
nog een quiz en kregen we allemaal een
paar spulletjes mee naar huis. Van Marit
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Techniekles groep 3
Donderdagmiddag 15 maart, kwam de vader
van Wessel Praas op bezoek in groep 3. Hij
vertelde ons van alles over brommers en
(cross)motoren. We konden de binnenkant
van een motor bekijken. Wessel had zijn
minibike meegenomen en buiten liet hij ons
zijn rijkunsten zien. Iedereen mocht er even
op zitten en daarna mochten de juffen er ook
een ritje op maken. Het was een leuke,
leerzame middag.

Onderdelen van brommers en motoren
door vader Praas groep 5
Als laatste techniekactiviteit is de vader van Amarins,
Jeroen, bij ons in de klas geweest om ons te vertellen
over onderdelen van brommers en motoren. We
mochten buiten ook allemaal even voelen hoe het is
om gas te geven op een mini-motortje. Het was een
erg geslaagde week!
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De Techniekweek in de groepen 1
Groep 1 heeft een leerzame techniekweek
gehad. We zijn bij garage Wessels geweest en
hebben geleerd hoe we een band moeten
verwisselen bij een auto.
Verder hadden we een magneetdoos in de klas
en zijn we op zoek gegaan naar alles wat
magnetisch is in de klas en in de school. Ook
hadden we een echte sloophoek om te
ontdekken hoe materialen in elkaar zitten; wij
mochten het slopen met een beschermbril op
natuurlijk. We hebben veel geleerd in deze
week.
Techniekles groep 4, stevige constructies
en hoe een alarm werkt
Tijdens de techniekweek hebben we in groep 4
gewerkt over stevige constructies: als je een
bouwwerkje maakt, is het dan steviger om die te
laten bestaan uit driehoekjes, dan uit vierkantjes?
De kinderen hebben zelf bouwwerkjes gemaakt
van stokjes en klei. Zo zijn we erachter gekomen
dat het steviger is wanneer het bestaat uit
driehoekjes (minder kans dat het om zakt).
Verder hebben we in groepjes met een aantal
leerlingen uit groep 7 samengewerkt. Zij hebben
ons geleerd hoe een alarm werkt. Als een alarm
ingeschakeld is, moet deze namelijk constant aan
staan. Maar steeds het lawaai van het alarm
horen, is niet fijn. Hoe kun je dat oplossen? Dan
moet je ervoor zorgen dat het alarm alleen
aangaat onder druk (als er iemand op de mat
staat). Dit hebben de kinderen uitgeprobeerd met
een lampje, batterij, stroomdraad en 2 matjes met
aluminiumfolie. Samen hebben ze een stroomkring
hiermee gemaakt, maar het lampje brandde
natuurlijk constant. Door er een stuk karton tussen
te doen, werd de stroomkring onderbroken. In dat
stuk karton hebben ze gaten gemaakt, zodat als
iemand op de matjes ging staan, het aluminium
wel contact met elkaar zou maken. Op deze
manier ging het alarm dus wel af (het lampje ging
branden)!
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Groep 2 en 3 naar Garage Wessels
Dinsdag 13 maart, zijn we met groep 2 en 3 op
bezoek geweest bij garage Wessels. Daar
hebben we een toren gemaakt van
autobanden. We hebben onder de motorkap
van een auto gekeken en een wiel vervangen.
Onder de auto lag een schat verstopt. Toen we
deze vonden mochten we de schat lekker
oppeuzelen. Tot slot gingen we met zijn allen in
een bus door de wasstraat. Dit was wel een
superleuke, en spannende afsluiting van het
bezoek!
Naar de boerderij met groep 5
Ook zijn we naar de boerderij van de familie
Mensink in Dedemsvaart geweest. Daar
hebben we heel veel dingen mogen zien en
doen die te maken hebben met techniek. We
hebben de melkrobots gezien, tractors,
voeraanschuivers en nog veel meer
technische apparaten. Het was ontzettend
leuk! Ook kregen we een beker verse melk te
drinken. Dit smaakte erg lekker!

Groep 6 maakt videoclip met Adrie
Groep 6 heeft vrijdag samen met Adrie
een echte videoclip gemaakt vanuit het
schoollied. Super mooi om te zien hoe dat
allemaal gaat. Het was wel een lange
dag. Er moest heel veel geoefend
worden. De kinderen mochten ook mee
helpen bij het geluid opnemen. Het was
best lastig om goed toneel te spelen en
dus een echte filmster te zijn. Adrie gaat
nu thuis in zijn studio alles monteren en
van alle beelden een mooie clib maken.
Groep 6 is erg benieuwd naar het eind
resultaat.
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Groep 8 op bezoek bij koekbakkerij Nanning

Groep 8 moest bij bakkerij Nanning zelf aan de
slag om een lekkere koek te maken.

Dinsdag 13 maart werden wij door Mirjan en Marije
welkom geheten bij Koekbakkerij Nanning. Na een korte
uitleg over dit familiebedrijf gingen we in 2 groepjes
uiteen. Beide groepjes gingen deze dag zelf een
cake maken. Het juist afwegen, goed mixen en
uiteindelijk weer goed afwegen was, naast het afwassen
na afloop natuurlijk, erg belangrijk. Een dag later werden
de cakes keurig op school bezorgd en inmiddels kunnen
we zeggen dat de cakes heerlijk hebben
gesmaakt! 😃 Naast het zelf bakken werden beide
groepjes ook nog rondgeleid door Lucian en Mirjam. We
hebben de hele lijn kunnen zien, dat was erg leerzaam.
Zoals een leerling mooi zei: "ik was zoveel aan het kijken,
dat
ik
daardoor
niet
alle
uitleg
heb
gehoord..." 😃 Tenslotte
konden
alle
leerlingen
meedoen aan een erg leuke quiz. Een quiz waarbij ook de
smaakpupillen werden getest. Suiker was natuurlijk een
makkie, maar gember?!? Dat was andere koek...
Uiteindelijk waren er twee duo-winnaars. Sterre en
Maureen kregen daarom beide een heerlijke kruidkoek
en ook Finlay en Sven vielen in de prijzen en ontvingen
een heerlijke zak met koek. Via deze weg dank aan
Koekbakkerij Nanning voor deze leuke en leerzame
middag! In het bijzonder Mirjan, Marije, Lucian en onze
'hulpbakkers' Wietse en Robert bedankt! Tenslotte Jegien
en Helma ook bedankt voor jullie begeleiding.

Waterles in groep 7
We kregen een les over water. Joop en Bertus
vertelden van alles over water, met een
PowerPoint. Ze hadden ook een hulpje bij de
PowerPoint: Droppie Water. Ze hadden ook
een werkboekje mee genomen met allemaal
verschillende vragen en proefjes. Onder
andere: Zelf water zuiveren. Ook kregen we
diertjes in glazen potten en we moesten door
behulp van het werkboekje uitzoeken hoe
deze diertjes heten. Binnenkort gaan we nog
naar de waterzuivering in Hardenberg. Van
Vechtstromen, Vechtstromen is een
rioolzuivering en GEEN plek waar ze
drinkwater maken. Van Zoë.
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Groep 7 naar Kroezen en de Vries
Op donderdag mochten we naar Kroezen
en De Vries. Toen we aankwamen werden
we in groepjes verdeeld en mochten we
in de werkplaats allemaal dingen doen. Er
was een onderdeel over elektrotechniek
waarbij je bijvoorbeeld een lichtknop aan
mocht
sluiten.
Bij
een
ander
onderdeel mocht je een soort bril op waar
een beeldscherm in zit waardoor het net
lijkt of je ergens anders bent. Je kunt dan
ook rond kijken. We mochten van PVC
een poppetje maken en in één van de
kantoren mochten we een spel doen over
Kapitein Hosmar in groep 7
techniek.
In groep 7 kwam een kapitein op school:
Kapitein Hosmar, hij kwam uitleggen over de zee
en boten. Je kunt niet zomaar kapitein worden,
hiervoor moet je een opleiding doen en eerst
stuurman zijn. Hij liet ook spullen zien zoals een
kaart, een sextant en een kaart waar de sterren
op stonden. Alles stond in een informatieve
presentatie en na afloop deed hij een quizje
en iedereen kreeg wat leuks. Als laatste liet
hij wat foto's zien uit zijn eigen fotoalbum over
de zee en plekken waar hij was geweest.
Van Merlynn.
Groep 1 heeft de hele school onderzocht op wat er
allemaal magnetisch is.

Bedankt!
Ook via deze weg willen we
iedereen die zich heeft ingezet voor
de Techniekweek bedanken. Er
hebben zich dit jaar erg veel
mensen opgegeven om iets te
komen vertellen op school. Zonder
deze mensen zou deze week niet
zo succesvol zijn geweest.
E-mail:
info@delangewieke.nl
Internet:
www.delangewieke.nl
Colofon
Dit is een uitgave van
k.b.s. “De Langewieke”
Eindredactie:
Jan Lammers en
meester Niels

Filmpje en foto’s techniekweek:
Opa Joop heeft van zijn les over zijn
zendaparatuur en van andere lessen in groep 7
een filmpje gemaakt dat je kunt bekijken door
onderstaande link aan te klikken.

https://youtu.be/ugQrxoRn1y8
Daarnaast kun je op de website nog een aantal
mappen bekijken met foto’s van bezoeken van
de hogere groepen aan techniek bedrijven. Kijk
op de website www.delangewieke.nl .
Het wachtwoord dat je in moet voeren staat in
de mail die u heeft ontvangen.

