
1: Atelier ‘jong en oud’

Houd je van omgaan met ouderen, mensen iets leren en te schilderen?
Dan is dit atelier echt iets voor jou!

gemaakt..

Doel: je leert over het werken in een zorginstelling, maakt kennis met verschillende ouderen 

en je gaat een portret schilderen.

In de eerste les ontmoet een oudere waar je aanleert hoe je een selfie maakt. Met deze selfie 

maak je in de tweede les een portret van de oudere. Je krijgt les van een echte kunstenaar! 

In de derde les maak je het portret af en ga je spelletjes aanleren of spelen met de oudere. 



2: Atelier ‘Kennismaken met 
gitaarspelen’

Doel: In de komende drie weken krijg je de kans om 
kennis te maken met het spelen op een gitaar. 

Wat gaan we doen?
Je krijgt voor drie weken een gitaar. Die mag je ook mee naar huis nemen om 
te 
Kunnen oefenen. Je leert enkele akkoorden waarmee je liedjes kunt 
begeleiden.



3: Atelier Dierverzorging

Doel: kennismaken met dierverzorging op een kinderboerderij

Ben jij een echte dierenvriend? Vind je het niet erg om vies te worden? 
Ben je graag met je handen bezig? En wil jij meer te weten komen over 

de verzorging van de dieren op de kinderboerderij? 

Dan is dit jouw atelier!

Workshop 1:

Rondleiding voor en achter de schermen op de kinderboerderij

Workshop 2 & 3:

Verzorgingsklussen op de kinderboerderij 

(Dieren voeren, op hooien, stal uitmesten, eieren rapen etc.)



4: Atelier ‘Stop motion animaties’

Doel: Maak je eigen animatiefilmpje

In jouw filmpje kun je klei, papier, Lego-poppetjes of andere dingen laten bewegen.
Je bedenkt een verhaaltje (storyboard), maakt je eigen kleine filmset 

en voor het maken van het filmpje gebruik je een tablet. 
Je mag later ook eigen geluiden aan je filmpje toevoegen.

Hoe werkt het?
Als je een aantal foto’s waarop iets langzaam verandert,

snel achter elkaar laat zien, lijkt het te bewegen!



5:Atelier ‘robotica’ (groep 5/6)

Doel: Je leert de eerste beginselen van het programmeren

In dit atelier stappen we samen in de wereld van de robots en zet je de eerste
stappen in het programmeren door middel van Lego WeDo.

Wat gaan we doen?
We oefenen met de probot en Ko de kraker het programmeren.

Daarna bouwen van Lego WeDo onze eigen robot en
programmeren deze om een gerichte actie uit te voeren.

Alleen voor
groep 5 & 6



6:Atelier ‘robotica groep 7/8’

Doel: Je leert de eerste beginselen van het programmeren

In dit atelier stappen we samen in de wereld van de robots en zet je de eerste
stappen in het programmeren door middel van Lego Mindstorms.

Wat gaan we doen?
We bouwen van Lego Mindstorms onze eigen robot, 

programmeren deze om een gerichte actie 
uit te voeren en maken tenslotte een parcours.

Alleen voor
groep 7 & 8



Doel: Maak een voorgerecht, hoofdgerecht, dessert en een kookboek. 

Als je gezellig uit eten gaat in een restaurant kun je vaak kiezen uit een voorgerecht, 
hoofdgerecht en een nagerecht.

De gerechten kunnen warm of koud zijn en worden klaargemaakt 
in de keuken door een kok . 

Om er zeker van te zijn dat het eten goed is, moet de kok vaak ook even proeven.
Wij gaan samen verschillende gerechten klaar maken, deze proeven en een 

kookboek samenstellen van de gerechten die we hebben gemaakt..

7 Atelier ‘koken’
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8: Atelier ‘Knutsel er op los’
Doel: 

Het maken van een squishe, dromenvanger en slijm.
Je gaat o.a. knippen, verven en mixen. Er komen verschillende
werkvormen aan bod.

Houd je van knutselen. Dan is dit atelier echt iets voor jou!
Les 1: Squishes maken
Les 2: Dromenvanger maken
Les 3: Slijm maken



9: Atelier ‘vingerhaken’

Doel: Leer de techniek van haken en/of vingerhaken.
We gaan in dit atelier je eigen naam of de naam van jouw favoriete 
club (vinger) haken. Je rijgt hier dun ijzerdraad door, zodat je het 

kunt ophangen. 
Natuurlijk mag je er ook versierselen omheen maken.



10: Handletteren
Doel: 

We gaan je naam of een 
mooie tekst in sierlijke 
letters leren schrijven.

Hoe werkt het?
1. We maken kennis met handlettering. 

2. We gaan experimenteren met schrijven in sierletters.
3. We gaan iets maken voorin een fotolijstje. 
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