
Atelier: ‘happy stones’
Doel: In dit atelier gaan we "happy stones" maken.

Eerst ga je mooie stenen zoeken. Je maakt een tekening op 
papier en verft die op de steen. Daarna zoek je een plekje 

waar je de steen neer kan leggen. Wie zal jouw prachtige steen 
vinden? Die zal er erg blij mee zijn!



Doel: kennismaken met dans en muziek
Dit atelier gaan we aan de slag met verschillende leuke liedjes. 
Bijvoorbeeld “Worden wat je wil” van de kinderboekenweek.
Kom jij de dans leren en meedoen met de dansspelletjes?

Atelier ‘Dans’



Atelier: 'Spelen met je handen'

Doel: Je bent allerlei verschillende materialen met je handen aan het verkennen.

Wat gaan we doen?
Tijdens dit atelier gaan we spelen 
met allerlei diversen materialen.



Atelier ‘Knutsel met sokken 
sokken’

Doel: Je laat je creativiteit de vrije loop

In dit atelier knutselen we met sokken. Maak jij een sinterklaas/piet of een 
sokkenmonster? Of kies je voor nog iets anders? 

Wat gaan we doen?
We maken van sokken een poppetje of monster. Versieren 

doen we met plakoogjes, vilt, crêpepapier en ander 
knutselmateriaal



Atelier ‘programmeren kun je leren’

Doel: Ik kan een robot programmeren

Elke dag weer kom je in aanraking met techniek en met computers.
In de toekomst zal dat alleen maar meer worden. 

Maar hoe werkt dat nu? Hoe denkt een robot? En kan ik hem laten doen wat ik wil?

We maken ook ons 
eigen parcours of 

doolhof. 



Atelier: cup cakes versieren

Doel: Wij leren met fondant een cup cake versieren

Hoe werkt het?

We gaan ervaren wat je met fondant kunt maken. 
De eerste les ontwerpen de kinderen iets dat ze gaan proberen na te maken met fondant op 

een cakeje.
De tweede les gaan we een dier proberen te maken in 2 en/of 3 dimensionaal.
Natuurlijk gaan aan het einde van iedere les de eigen creaties mee naar huis.



Atelier: Bakken met verhalen…



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’




