
Atelier ‘Je eigen beeld maken’

Doel: Maak je eigen beeld van klei

We gaan een beeldje maken van boetseerklei.

Hoe werkt het?

1. We gaan schetsen maken.
2. Met klei experimenteren.

3. Het beeldje 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 ‘klassiek ballet’

Doel: kennismaken met klassiek ballet

Wil jij een keer echte balletpasjes leren?

Ben je benieuwd hoe spitzen eruit zien?

En hou je van dansspelletjes?

Dan is dit atelier iets voor jou!



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: 'Kriebelbeestjes’

Ben jij een echt natuurliefhebber? Ben je graag buiten en nieuwsgierig naar 
de wereld om je heen?  Kom dan naar het atelier ‘Kriebelbeestjes’

o
Doel:  Je leert over kleine beestjes. Hoe zien ze eruit? Waar wonen ze?

En waarom zijn ze nuttig voor de natuur?

Wat gaan we doen?
1: We zoeken kriebelbeestjes

2. We bekijken ze, maken foto’s/tekeningen en 
verzamelen informatie.

3. We maken een schoolboek of een eenvoudig 
insectenhotel



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 ‘Luchtballon’

Doel: Maak je eigen luchtballon

In dit atelier gaan we een luchtballon maken van papiermache.

Wat gaan we doen?
We gaan van papiermache een echte luchtballon maken.

Reis je met ons mee?



9. Atelier ‘Poppenkast’

Doel: Maak je eigen poppenkast met figuurtjes

In dit atelier gaan we een poppenkast maken. Verzin jij je eigen verhaal er bij?

Wat gaan we doen?
We maken een poppenkast van een kartonnen doos. Je 

maakt je eigen figuurtjes, zodat je een mooi verhaal kunt 
vertellen aan je klasgenootjes en vriendjes.



10. Atelier: ‘trommelen’



11. Atelier ‘Maak je eigen kaarsje’

Doel: 

Je weet waar een kaarsje van gemaakt wordt

Je maakt zelf een kaarsje en een mooie
kaarsenhouder

Wat ga je doen?  

Je beschildert een
glazen potje

Je giet een kaarsje

Je versiert je kaarsje
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