
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 ‘Linosnede Kerstkaart/Sintkaart’

Doel: Druk je eigen Kerstkaart of Sintkaart met je linosnede

Met gutsen (een soort mesjes) maak je in een stuk linoleum een afbeelding.
Met echte drukinkt en een roller kun je van je linosnede meerdere afdrukken 

maken. Zo kun je heel veel eigen kaarten maken in verschillende kleuren!

Hoe werkt het?
De stukken die je weggutst (wegsnijdt) blijven wit op de 

afdruk. De andere delen krijgen een kleur.



5:Atelier :Game maken met Scratch

Doel: Je leert zelf een eenvoudige computerspel te maken.
In dit atelier stappen we samen in de wereld van gamedesign en zet je de eerste

stappen in het programmeren door middel van Scratch

Wat gaan we doen?
We leren over games. 

Hoe en wanneer ontstonden de eerste computergames. 
Wat zijn belangrijke elementen in een goed game, enz.

Daarna gaan we al gauw zelf oefenen.
Lukt het jou om een game te maken?



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



7: Atelier cup cakes en koekjes versieren. 

Doel: versier 4 cup cakes, maak en versier de koekjes en maak je eigen 
receptenboek.

Je gaat aan de slag met versieren van cup cakes en koekjes. De cup cakes zijn al 
gebakken en ga je prachtig versieren. De koekjes maken we zelf en versieren we 

daarna. Ook maak je zelf een receptenboek met heerlijke en originele recepten voor 
taarten. Als je graag creatief bezig bent met fondant of marsepein en je houdt van 

bakken dan is dat atelier wat voor jou!



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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11: Atelier ‘Bakken met ‘toverkracht’

Het Sinterklaasfeest wordt al heel lang gevierd. In de middeleeuwen was het een feest buiten met een grote kermis en veel gebak 
en snoep. In de 80 jarige oorlog wilde ‘stijve’ dominees het feest verbieden maar kinderen kwamen in opstand. 
Het feest werd gered maar voortaan binnen gevierd samen met de familie. Het feest veranderde, het snoep bleef bestaan.

Letters van koek, van suiker en veel later van chocolade. Zelfs voor de middeleeuwen maakten bakkers al poppen van koek en 
brood om bij voorbeeld iemand te vertellen dat je die lief vond.
In dit atelier gaan we pepernoten, speculaas en taai-taai bakken en gaan we suikersnoep maken. 

Oude recepten mét toverkracht! (althans dat dachten ze vroeger)

Doel: Je leert de kunst van het bakken onder begeleiding van een echte expert bakspecialist! Dus
houd je van bakken, dan is dit je kans!



12: Atelier: Naai je eigen tas 
of kussen

•Doel: in drie middagen ga je aan de slag met het ontwerpen, 
knippen, naaien en versieren van je eigen tas of knuffelkussen.



13: Atelier ‘Eerste hulp bij ongevallen’

Doel: Een ongelukje zit in een klein hoekje… weet jij wat je moet doen als je 
vriendje/vriendinnetje gevallen is? 

-Je leert wat EHBO is en waarom het belangrijk is om over EHBO te leren. 
-Je leert hulp te verlenen bij: huidwonden, brandwonden, bloedingen, letsels aan botten, spieren en gewrichten, 
kleine ongevallen, vergiftiging, verslikking en bewusteloosheid…

En…… je krijgt een bewijs van deelname van het Rode Kruis! 


