
1. 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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2. 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!



3. Atelier ‘Dans’

Doel: kennismaken met dans en muziek.
Dit atelier gaan we aan de slag met het liedje 'voel je fit.'

Kom jij de dans leren en meedoen met de dansspelletjes?



4. 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.



5. 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. 



6. 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 leren we kleuren mengen en herfstfiguren maken.

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



7. Atelier: ‘Creatief op de Ipad’

Doel: we gaan muziek maken en tekenen op de Ipad!



8. Atelier: 'bakken met verhalen…'

ER ZIJN VEEL FEESTEN 
OP DE WERELD 

WAARBIJ ETEN WORDT 
GEDEELD. VAAK IS ER 

SPECIAAL SNOEP OM TE 
DELEN. OP SCHOOL 

VIEREN WE SINT 
MAARTEN, 

SINTERKLAAS EN 
KERST.

IN HET AteLIER GAAN 

WE LUISTEREN NAAR 

VERHALEN EN GAAN 

WE VOOR BAKKEN EN 

VERSIEREN WAT WE 

THUIS KUNNEN DELEN.



9. Atelier: ‘trommelen’



10. Atelier ‘Tovertekening’
Doel: Teken je eigen zoek en vind spel

In dit atelier gaan we een tekening maken die niet gelijk te zien is. Daar heb je een 
zaklamp voor nodig... En ook die mag je zelf maken...

Wat gaan we doen?
Je kunt een verhaaltje maken of één grote tekening waar 

van alles op te zoeken is. Speel je zoek en vind met je 
vriendjes/vriendinnetjes?


