Winterworkshops Theo Thijssenschool
Kandelaars. Figuurzagen in de hal
De kinderen zetten al hun kracht in voor het zagen, lijmen, schuren,
timmeren, figuurzagen en het denken hoe ze het moeten doen. Soms
doen ze dingen fout en moeten ze het opnieuw zagen, maar uiteindelijk is het de
moeite waard en als je je best doet dan kan je hem jaren houden en wordt de
kandelaar mooi. Ze beginnen met de bouwplaat dan gaan ze zagen dan met een
kleinere zaag, daarna schuren en tot slot timmeren en uiteindelijk hebben ze een
kandelaar met kaarsjes erin. Leuk voor de kerst.

Gemaakt door: Dani ELve 8B en Quinn Visser

Kerst kandelaars. in groep 6B

De kinderen maken een lantaarn met papier er omheen en een kaarsje dat is
gezellig voor de kerst sfeer thuis. De bedoeling is dat het gezellig wordt en mooi
voor de kinderen is en het niet te moeilijk is om te maken. Er is veel sfeer in de klas,
veel gepraat en er wordt hard doorgewerkt. Als je binnenkomt is het al meteen een
goede sfeer. Ik zal hem aanraden.
Je kan ‘s avonds de kaars aan zetten en dat ziet er leuk uit met de kleuren rood,
geel en oranje

Gemaakt door:
Dani Elve 8B en Quinn Visser 5B

Armbandjes. maken groep 8B

Ze hebben een geschuurd hout rondje, daar doen ze touwtjes in.
Er helpen oma´s bij het maken van het wikkelen van het touw om er een armbandje
van te maken. Ze zeggen dat het op het begin moeilijk is maar daarna hebben de
kinderen de smaak te pakken met het touw. Het is daar ook gezellig met de
kinderen en de oma’s. Het is ook leuk om te zien hoe hard ze aan het werken zijn.
Ze zijn wel blij als de armbandjes klaar zijn, want dan kan je de armbandjes aan
doen en wil je nog wel een keer een armbandje maken.

Gemaakt door: Dani Elve 8B en Quinn Visser 5B

