
1: Atelier ‘vouwen’

Doel: In dit atelier leer je verschillende vouwtechnieken. 

Denk hierbij aan zestien vierkantjes vouwen, schuine vouw enz. 
Hieronder kan je al zien wat we o.a. gaan maken!



2: Atelier Dans

Doel: kennismaken met dans en muziek

Hebben jullie het nieuwe nummer van kinderen voor kinderen al 
gehoord van de Kinderboekenweek?

Het nieuwe liedje heet ‘Reis mee’.

Kom jij de dans leren en meedoen met de dansspelletjes?



3: Atelier ‘Op een houtje…’

Doel: Wij leren een creatie op een plankje 
ontwerpen, verven en we leren timmeren…

Hoe werkt het?
We horen een verhaal over een knikkerbaan.

Ieder kind maakt vervolgens een ontwerp wat hij of zij wil gaan maken, zie ideeën hierboven.
De 2e les gaan we verven en daarna timmeren.

Wat maak jij? Een knikkerbaan, briefjeshouder, sleutelrekje of…



4 Atelier ‘Je eigen beeld maken’

Doel: Maak je eigen beeld van klei

We gaan een beeld maken van natuurklei. 

Hoe werkt het?

1. We gaan schetsen maken. 
2. Met klei experimenteren.

3. Het beeld maken.
4. Het beeld mooi maken door te verven.
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5: Atelier ‘schilderen’

Collage Werkstuk …

Stempelen met lego, duplo en ander materiaal …
Een achtergrond maken met ecoline …

inkleuren met aquarel-potlood …

En vooral …

Genieten van het maken van 
Je eigen kunstwerk!



6: 'Kriebelbeestjes’

Ben jij een echt natuurliefhebber? Ben je graag buiten en nieuwsgierig naar 
de wereld om je heen?  Kom dan naar het atelier ‘Kriebelbeestjes’

o
Doel:  Je leert over kleine beestjes. Hoe zien ze eruit? Waar wonen ze?

En waarom zijn ze nuttig voor de natuur?

Wat gaan we doen?
1: We zoeken kriebelbeestjes

2. We bekijken ze, maken foto’s/tekeningen en 
verzamelen informatie.

3. We maken een schoolboek of een eenvoudig 
insectenhotel



7: Atelier ‘Knutselen en frutselen’

Doel: Je leert bij ons met verschillende materialen en technieken te werken

We gaan drie super leuke knutsels maken! 

1. Visje
2. Herfst man

3. uil



Doel: je leert dat doormiddel van elektriciteit, trillingen ontstaan waardoor 
het voorwerp kan bewegen. 

8: Atelier Gruwelijk enge Bibberbeesten

Hoe werkt het?
In de 1e les ontwerp je je eigen Bibberbeest.

In de 2e ga je je eigen Bibberbeest maken.
En in de laatste les kijken we hoe je Bibberbeest beweegt.



9: Atelier ‘Dit ben ik’

Heb jij altijd al professor willen worden? 
Dan is dit je kans. Je gaat als een echte 

professor aan de slag.

Doel: Leer alles over je lichaam, zintuigen en optische illusies!

Zwart of blond haar, klein of groot, we zien er allemaal anders uit. We bestuderen 
Ed Skelet en leren alles over het menselijk lichaam, van top tot teen!

Hoe werken je hersenen? En ga aan de slag met smaakpapillen, lekker!!!


