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Datum: 18 januari 2019 Nummer: 19 

 
Agenda 

Donderdag 24 januari  groepen 8 excursie Democracity (zie bericht hieronder) 

Vrijdag 25 januari  kerkenpad groep 8 

 

Kwink van de Week 21 tot en met 25 januari: les 10 

Het thema van les 10 is ‘Per ongeluk’.  

 

 Onderbouw:    Middenbouw:   Bovenbouw: 

     
NB: Er is weer een nieuwe Koelkastposter. U vindt deze in de bijlage! 

 

Nationale Voorleesdagen: vooraankondiging 

‘Voorlezen maakt je leuker’!! 

Dat is de slogan van de Nationale Voorleesdagen 2019 die van 23 januari tot en met 2 februari worden gehouden.  

 
 
Het boek ‘Een huis voor Harry’ van Leo Timmers is verkozen tot prentenboek van het jaar 2019! 

Woensdag 30 januari is de Kompas-voorleesdag! Meer informatie daarover in de nieuwsbrief van volgende week. 
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Democracity: excursie groep 8 

Met het educatieve doe-programma Democracity maken onze achtstegroepers kennis met democratische besluitvorming. Ze 

brengen een bezoek aan het gemeentehuis en bouwen samen een stad. Het doel van Democracity is om samen een stad te bouwen. 

Letterlijk. Democracity bestaat uit verschillende elementen van een stad: woningen, sportfaciliteiten, scholen, groen, de 

brandweer etc Voor de inrichting van de stad richten de kinderen verschillende politieke partijen op. Zij ervaren tijdens het 

spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving.  

 
Democracity wordt gespeeld op het gemeentehuis. De klas neemt plaats op de raadszetels achter de microfoons. Samen vormen 

zij de volksvertegenwoordiging van een stad. De stad staat midden in de kring en bestaat alleen nog maar uit woningen. Het is 

aan de leerlingen om democratisch te beslissen wat er nog meer in de stad gebouwd gaat worden. Zijn dat bedrijven? Of moet 

er juist veel ruimte komen voor groen? En liever een groot ziekenhuis of toch een middelbare school? 

Het budget is beperkt, dus er moet echt gekozen worden. In eerste instantie wordt de klas opgedeeld in politieke fracties. 

Binnen de fracties worden korte partijprogramma’s gemaakt met speerpunten. Vervolgens gaan de fracties weer in de grote 

kring met elkaar in debat. Uiteindelijk worden er een aantal beslissingen genomen en kan de stad afgebouwd worden. 

Na het spel kunnen de kinderen vragen stellen aan bijvoorbeeld de burgemeester, een wethouder of enkele raadsleden. De 

kinderen horen dan hoe het gaat in de echte gemeenteraad. Ook kunnen zij vragen stellen over actuele onderwerpen in de eigen 

gemeente. 

 

 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://daltonschooldevrijheid.nl/Portals/26/Blog/Files/272/2541/Windows-Live-Writer-Democracity_9702-12087214_941360632597069_4987544046893234511_o_2.jpg&imgrefurl=http://daltonschooldevrijheid.nl/Groepen/Groep-7-8/EntryId/2541/Democracity&docid=n6hVkUyqshM1gM&tbnid=X4Se3jzpTF-w7M:&vet=10ahUKEwjmztT0sN7XAhVQJuwKHWmbBPwQMwhoKDkwOQ..i&w=1024&h=768&itg=1&bih=676&biw=1366&q=democracity&ved=0ahUKEwjmztT0sN7XAhVQJuwKHWmbBPwQMwhoKDkwOQ&iact=mrc&uact=8

