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Uitnodiging voor het project ”de oertijd”. 

We gaan beleven, leren en werken over de tijd van de dino’s (groep 1-2) en de 

tijd van de eerste mensen in Nederland (groep 3-8) : de prehistorie!    

Hoe zag de omgeving er in de oertijd uit? Wat voor klimaat heerste er?  Wie at er wat? Hoe 

rook het? Hoe leefde men? Hoe kleedde men          zich in die tijd? Hoe woonde men? En wat 

deed men de hele dag?               

Ook nieuwsgierig geworden? Zet dan 16 april in uw agenda en maak de oertijd 

mee van dichtbij. 

Om 12.45-13.45 uur is er een voorstelling voor de ouders van groep 6-8 

Om 14.00-15.00 uur is er een voorstelling voor de ouders van groep 1-5 

 

Vanaf 25 maart tot 16 april hebben we een school breed project dat gaat over : 

“De oertijd” 
We gaan beleven, leren en werken over de tijd van de dino’s (groep 1-2) en de tijd van de 

eerste mensen in Nederland (groep 3-8) : de prehistorie!    

We maken een sprong terug in de tijd en gaan op ontdekkingstocht      

Hoe zag de omgeving er in de oertijd uit? Wat voor klimaat heerste er? Wie at er wat? Hoe 

rook het? Hoe leefde men? Hoe kleedde men zich in die tijd? Hoe woonde men? En wat deed 

men de hele dag?               

We starten met het project op 25 maart en sluiten dit af op 16 april.  

Ook nieuwsgierig geworden? Zet dan 16 april alvast in uw agenda, want dan gaat u op reis 

naar de oertijd. We nodigen u uit voor deze reis op 16 april in de aula van de school. 

Er zijn al een paar dingen bekend die er staan te gebeuren tijdens de projectweek. 

- Groep 1,2 gaat naar dinoland ( datum volgt) 
- Groep 3-5 gaat op 2 april naar de Hunebedden (Borger)  
- Groep 6-7 gaat op 4 april naar de Hunebedden (Borger) 
- Groep 7/8-8 gaat op 5 april naar de Hunebedden (Borger) 

Om 8.50 uur vertrekken de bussen, dus extra belangrijk dat uw kind op tijd komt! 

- 12 april vilt dag : 8.50 -15.00 uur gaan de kinderen van de groepen 5-8 vilten, onder 

leiding van Monica Sierat (beeldend kunstenaar) en een aantal ouders. 
- Op 16 april hebben we de afsluiting van het project.  

Om 12.45 -13.45 uur voor de ouders van groep 6-8 

Om 14.00 -15.00 uur voor de ouders van groep 1-5 

 

 

Voor vragen kunt u terecht bij de Werkgroep Cultuur : Karin (gr1/2), Lisbeth (gr 3),  Reina (gr 4) en Froukje 

(gr7/8) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


