Aan de ouder(s) / verzorgers
van de brugklas A1A
Maastricht, 2 oktober 2017
Beste leerling, beste ouder(s)/ verzorgers,
Op 9, 10 en 11 oktober 2017 zullen er een aantal projectmatige activiteiten
plaatsvinden voor alle brugklassen. Het thema van het project is “ Kinderrechten” .
Dit project bestaat uit de volgende onderdelen:










Het Verdrag voor de rechten van het kind;
Gastles kinderrechtswinkel;
Filmfragmenten “All the invisible children” met opdrachten
Het kinderrechtenkwartetspel
Film “Africa united” over een van de kinderrechten met opdrachten.
Het ontwerpen van een kinderpostzegel;
Unesco-informatie en spel
Opdrachten kindsoldaten
Opdracht Engelen van het asfalt over straatkinderen



Totally traffic: Dit is een andere opdracht in het kader van veilig verkeer; Het doel
van deze les is dat leerlingen zich bewuster worden van het eigen gedrag en dat
van overige verkeersdeelnemers tijdens de school-thuisroute aan de hand van
allerlei opdrachten en filmpjes.

Hier volgt een overzicht:

Maandag 9 oktober: project kinderrechten

8.30-13.30u

De leerlingen worden in de volgende lokalen verwacht:
A1A

activiteit

lokaal

docent

8.30-9.20u

Introductieles
kinderrechten
KinderrechtenPostzegel
pauze
KinderrechtenPostzegel
KinderrechtenKwartet
pauze
Gastles
kinderrechtswinkel

21

Jab03

21

Jab03

21

Jab03

21

Jab03

21
21

Jab03

9.20-10.10u
10.10-10.30u
10.30-11.20u
11.20-12.10u
12.10-12.40u
12.40-13.30u

Wat neem je mee?
Potlood, pen, gum, telefoon, papier, kleurpotloden, stiften, lunch.

Dinsdag 10 oktober: vervolg project kinderrechten 8.30-14.20u
A1A
08.30-9.20
09.20-10.10
10.10-10.30
10.30-11.20
11.20-12.10
12.10-12.40
12.40-13.30
13.30-14.20

activiteit
Totally traffic
Totally traffic
pauze
kindsoldaten
Africa united
Pauze
Africa united
Africa united

lokaal
21
21

docent
Hof01
Hof01

21
21

Hof01
Hof01

21
21

Hof01
Hof01

Meenemen: boekje kinderrechten, papier, pen, lunch,

Woensdag 11 oktober

Vervolg project kinderrechten 8.30-13.30u

De leerlingen worden in het volgende lokaal verwacht:

A1A
08.30-9.20
09.20-10.10
10.10-10.30
10.30-11.20
11.20-12.10
12.10-12.40
12.40-13.30

activiteit
Unescospel
Unescospel
pauze
Engelen van het asfalt
All invisible children
Pauze
All invisible children

Meenemen: papier, pen, lunch
Deze projectdagen zijn uiteraard verplicht.
We wensen jullie fijne projectdagen.
Aleid van Bommel
teamleider atheneum onderbouw

lokaal
21
21

Jab03
Jab03

21
21

Jab03
Jab03

21

Jab03

