
1. Atelier ‘Je eigen beeld maken’

Doel: Ontwerp en maak je eigen beeld van klei.

Hoe werkt het?
1. We gaan schetsen maken.
2. Met klei experimenteren.

3. Het beeld maken.
4. Het beeld mooi maken door te verven.



2. Atelier ‘Vulkanisme’
Doel: Je leert wat vulkanen zijn en hoe ze ontstaan.

In dit atelier kom je alles te weten over het ontstaan van vulkanen en aardbevingen en 
leer je over beruchte uitbarstingen. 

Wat gaan we doen?
We maken onze eigen vulkaan, 

doen proefjes/experimenten 
en laten onze vulkaan uitbarsten.  

Een spetterend Atelier dus!



3. Atelier '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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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.



9. 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.



10. 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! 

11. Atelier ‘Ontdek de schilder in je’

Hét Schildersatelier van ronde 2!



12. Atelier ‘Kickboksen’



 

Geschiedenis  
leren door te 
eten en te 
bakken? 

Kom een kijkje 
nemen in de keuken 
door de eeuwen 
heen! 

Heb je altijd al willen weten wat 
mensen in de prehistorie of hoe 
Vikingen aten? 
Wil je Romeins brood eten en 
echte Romeinse vissaus ruiken? 
Wil je er achter komen waarom 
mensen in de middeleeuwen 
brood en koeken bakten die er 
uitzagen als botten of poppen? 

 

 

 

Kies dan voor dit atelier. 
Ruik en proef geschiedenis, eet 
als een middeleeuwse 
kasteelbewoner. 
 
Kom kneden, bakken en eten alsof 
je zelf in het verleden geweest 
bent. 

 
We gaan met dit atelier echt eten 
maken zoals ze dit vroeger aten. 
Sommige dingen maken en eten 
we nog, andere dingen zijn we 
een beetje vergeten.  
 
Leer genoeg voor tien 
spreekbeurten en eet alles wat we 
maken lekker op. 

 

13. Atelier ‘bakken’
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