Quadro scholenproject
1. Wie zijn wij?
Hallo!
Wij zijn de leerlingen uit de rekengroep van juf Melanie uit
buitengewone basisschool Klavertje 3 in Bilzen. We zijn
allemaal acht of negen jaar oud. We zitten in twee
verschillende klassen en komen 's ochtends samen om te
rekenen. Elke ochtend starten we de lesdag met een lesuurtje
rekenen. Op maandag en vrijdag zijn er dat zelfs twee en krijgt
juf Melanie extra hulp van meester Jos.
Het is de eerste keer dat we met onze school deelnemen aan
het project en we hebben er veel zin in!
Hier zie je ons tijdens het uitpakken van het materiaal. We
waren zo enthousiast dat zelfs de meester uit de klas naast ons
even is komen kijken.

Van links naar rechts: Lars,
Juno, Angelika, Aya
Onderaan: Ilana en Eline

Juf Melanie vertelde ons over de spelregels en het thema ‘met Quadro de wereld rond’.
Hier moesten we toch even over nadenken! Niemand in onze klas is al ver op reis
geweest en we konden ook geen belangrijke gebouwen bedenken die we allemaal leuk
vonden. Dus we gooien het over een andere boeg…
We kijken elke dag naar het kindernieuws Karrewiet, dus we leerden al veel over de
natuur, het klimaat en de opwarming van de aarde. We zagen al vaak dat er dorpen
overstroomden of mensen die komen vast te zitten op een berg omdat er brand is
uitgebroken in het bos. Dat vinden we heel erg en we willen een oplossing bedenken om
deze mensen te kunnen helpen. Maar hoe?
We deden een brainstorm op het bord en maakten we een woordenweb met al onze
ideeën. Uiteindelijk werden we het eens: we maken een amfibievoertuig!
Alleen gaan we nog een stapje verder: ons voertuig moet kunnen rijden op het land,
varen bij een overstroming en vliegen als er brand is. Maar wat is dat moeilijk! Hier gaan
we werk aan hebben. Gelukkig konden we al eens op YouTube kijken naar de
amfibievoertuigen van het leger, zodat we toch een idee hadden hoe ze eruit zien.
Voor we starten wou de juf ons ontwerp nog een naam
geven. Weer een brainstorm verder kwamen we tot een
beslissing. Het wordt ‘VlieVaRi’. Dat vinden we vrolijk
klinken en een voertuig dat mensen helpt moet volgens
ons een vrolijke naam hebben.
Tijd om aan de slag te gaan!

2. Paspoort van ons ontwerp

Naam:
Vlievari
Geboorteplaats en –datum:
Bilzen 04/10/2019
Geslacht:
Amfibievoertuig
Nationaliteit:
Wereldburger
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