
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!



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



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



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.)



Doel: We gaan samen een spannend en grappig toneelstuk maken.
We gaan met muziek, timing, speelspanning en beweging

spannende scènes maken. Maar ook grappig!
gemaakt..

Atelier ‘drama’ Spanning





Atelier ‘Figuurzagen’

Doel: Je gaat tekenen, zagen, schuren en verven. 

Houd je ervan om met hout te werken, 
dan is dit Atelier echt iets voor jou!



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!



Atelier: Ontwerp en naaiatelier
Doelen:

-Je oefent met ontwerpen.
-Je leert om te gaan met een naaimachine.

Wat gaan we doen?
Je ontwerpt een kussen en deze ga je zelf in elkaar zetten 

met een naaimachine. We werken met verschillende 
stoffen, textielstiften, plakfolie en versierspullen. 



Atelier ‘chemie’

Heb jij altijd al professor willen worden? 
Dan is dit je kans. Je gaat als professor met 
verschillende stoffen experimenteren!

Doel: Leer alles over chemische reacties, moleculen en hoe een professor te 
werk gaat in een laboratorium! 

In het laboratorium moet je precies kunnen werken. We gaan in het 
laboratorium verschillende soorten stoffen onderzoeken. Laat je verassen door 

de chemische of fysieke reacties die gemaakt worden tijdens de lessen!



Je leert de beginselen van drummen, door 
bezig te gaan met verschillende ritmes. We 
gebruiken hiervoor stokken en emmers. 
Door goed naar elkaar te luisteren lukt het 
ons uiteindelijk om samen muziek te 
maken! 

Atelier ‘Bucketdrummen’


