
1. Atelier ‘Jong en oud’

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 je een oudere waar je aanleert hoe je een selfie maakt. 

Met deze selfie maak je in de tweede les een portret van de oudere. 

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

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



2. 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



3. 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 unplugged en met 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



4. 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!

Ronde 1:

Rondleiding voor en achter de schermen op de kinderboerderij

Ronde 2 & 3:

Verzorgingsklussen op de kinderboerderij 

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



5. 

Maak een 'nieuwe' wereld met de verderkijkdoos

Tijdens dit atelier vertel je via de verderkijkdoos een verhaal. Je maakt bij dit 
verhaal een eigen nieuwe wereld. Van deze wereld maken we foto's of filmpjes.

5.



6: Atelier 'Solderen’
Doel: Je gaat solderen. Solderen is een techniek om metalen 

onderdelen met elkaar te verbinden.

Houd je ervan om technisch aan het 
werk te zijn, dan is dit Atelier echt iets 
voor jou!



7. Atelier ‘Linosnede Sintkaart/vroege Kerstkaart’

Doel: Druk je eigen Sintkaart of vroege Kerstkaart 
(of iets anders) 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.



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.

9. Atelier ‘Koken’

http://www.creatiefconfetti.nl/over-ons/blog/


10. Atelier ‘Programmeren met Code’

Tijdens dit atelier leer je programmeren met het 
programma Code.

Je leert hoe poppetjes op de computer bewegen en 
hoe je een eigen spel kan maken.





12. Atelier ‘Maak je eigen sieraad’

Doel

Je maakt met fimo klei kralen
en een sieraad naar keuze

Je leert over kleuren en vormen

Wat ga je doen?

In de eerste les maak je een
rolletje met verschillende
kleuren. Daar maak je kralen
van.

In de tweede les maak je een
sieraad naar keuze (hanger, 
ring of oorbellen)

In de derde les maak je van de 
zelfgemaakte kralen een
armband en/of oorbellen



Doel: In dit atelier leer je met andere 
ogen naar je omgeving te kijken en 

wordt je geprikkeld  om te schilderen 
zoals je het voelt! 

13. Atelier ‘Ontdek de schilder in je’

Hét Schildersatelier van ronde 2!



14. Atelier ‘Kickboksen’


