Burgerschap is een belangrijk vak op de MMK. In het gele kader hiernaast, kunt u lezen, waarom burgerschap
zo belangrijk is. Na de meivakantie zijn we gestart met de themaweken, die wij ieder schooljaar in het kader
van burgerschap houden. Dit jaar is het thema: duurzaamheid. Een belangrijk onderwerp in deze tijd, waarin
kinderen vaak te horen krijgen, dat het met onze aarde en het milieu niet zo goed gaat. Wij willen kinderen
graag leren om verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, de medemens en de omgeving, en daarom is
duurzaamheid zo’n mooi onderwerp. Want wat kan een kind concreet doen om ervoor te zorgen dat de aarde
gezond blijft?
In deze themaweken worden door de leerkrachten lessen gegeven over dit onderwerp. In de verschillende
groepen komen andere onderwerpen aan de orde. In de ene groep staat zwerfafval centraal, in de andere
groep watergebruik, in een volgende groep gaat het over voedselverspilling. Er worden in de groepen ook
gastlessen gegeven door Eneco, Evides, de Plastic Whale foundation en een imker. Een archeoloog komt
vertellen hoe duurzaam de mensen vroeger leefden. Er worden bezoeken gebracht aan de Blijde Weide, het
Belasting en Douane museum, het Stadsarchief en Museum 40-45. Tijdens al deze bezoeken, staat het thema
duurzaamheid centraal. In de groepen 3 t/m 8 wordt ook gewerkt met de methode Waterspaarders. Bij deze
methode worden kinderen bewust gemaakt van de hoeveelheid water dat zij gebruiken bij bijvoorbeeld het
douchen.
Daarnaast staat duurzaamheid natuurlijk ook tijdens de crealessen, de muzieklessen en bijvoorbeeld de lessen
woordenschat centraal. De kinderen van groep 7 en 8 hebben samen met juf Liesbeth een lied gecomponeerd!
Op 25 mei zullen de groepen alles wat ze hebben geleerd en ervaren aan elkaar presenteren. Bij mooi weer
doen ze dit bij de marktkramen die op het schoolplein komen te staan. Van 12.30 tot 13.00 uur zijn ook alle
ouders van harte welkom om bij de kramen langs te wandelen. Uw eigen zoon of dochter kan u van alles
vertellen bij de kraam van zijn of haar groep.
Hieronder vindt u de foto’s van de opening van de themaweken en de eerste werkjes.

