Sirkelslag, een interactief spel tijdens de LEVO-les
Afgelopen weken heb ik met de leerlingen van groep 7 en 8 het spel Sirkelslag School gespeeld. Dit is
een landelijk wedstrijd waar uiteindelijk 127 scholen aan mee hebben gedaan. In twee weken
hebben we verschillende opdrachten moeten uitvoeren om zo tot een goed eindresultaat te komen.
De opdrachten waren erg divers. Zo moest er een kippenhok gebouwd worden met alleen papier,
schaar en plakband, er moesten raadsels worden opgelost, puzzels worden gemaakt en we hebben
schoenen geruild, iedereen moest twee verschillende schoenen aan. Spannend, hilarisch en vooral
heel leuk.
Naast het spelelement hebben we ook geleerd dat het niet voor alle leerlingen in de wereld
vanzelfsprekend is dat ze naar school kunnen. We zagen dit in een filmpje over een jongen in Afrika.
Hij moet voor zijn eigen schoolgeld zorgen en slaagt daar ook in door middel van een handel in
kippen/eieren. Een leerzaam onderdeel van het project.
Het thema van de wedstrijd was: Ga voor Goud! Dit betekende dat je je talenten moest gebruiken.
De presentatrice van het spel vertelde het Bijbelverhaal van de Talenten. Iedereen heeft talenten die
je kunt gebruiken; je kunt goed luisteren, je bent een goede vriend(in), je bent goed in sporten of je
bent een kei in het oplossen van raadsels. Alle talenten kwamen aanbod in de wedstrijd en het was
mooi om te zien dat ieder talent van de leerlingen kon worden ingezet. Het ging er tenslotte om dat
je het samen moet doen en dat alle talenten samen voor het beste resultaat zorgen.
Voor onze school betekende dit dat we van de 127 scholen op de 5de plaats zijn beland! Een prachtig
resultaat. En volgend jaar gaan we natuurlijk helemaal voor goud!
Voor meer informatie over het spel verwijs ik u graag naar:
https://www.sirkelslag.nl/school/over-sirkelslag
Hartelijke groet,
LEVO-juf Nathalie

Aandachtig luisteren naar een hoorspel
met een raadsel.

Zoek 25 woorden in
het plaatje die
beginnen met een S
en eindigen op een L.

De informatie over het spel werd via het digibord
gegeven.

Eier-voeten-estafette

Samen werken aan het kippenhok.
Bouw een kippenhok met papier, plakband en
waarop een ei kon blijven liggen.

een schaar. Er moest een verdieping in zitten

