
 
 

IPC thema ‘Beestenboel’ 

Hoe je de dieren kunt vinden; Welke dieren waar leven; Hoe dieren leven en wat ze nodig hebben; 

Hoe je de dieren kunt opvangen en wat daarvoor nodig is; Wat er nodig is om dieren te onderzoeken; 

Wat onderzoekers doen; Hoe je je onderzoeken vastlegt; Hoe je voor de verschillende dieren zorgt; 

Wat dieren nodig hebben.  

Ideeën om hierbij aan te sluiten met cultuuronderwijs: 

• Vliegvleugels en Kriebelpoten een splinternieuw project van Cultuurkade voor de groepen 1-

2 (en 3-4). Een reizende tentoonstelling met drie kunstwerken. Leerlingen kunnen  met 

zoekkaarten en potjes met vergrootglazen zelf onderzoek doen naar kleine diertjes en gaan 

ook zelf een uitvergroot insect maken. De Rooise kunstenaar Inge Bollen liet zich door de 

bizarre schoonheid van de insectenwereld inspireren tot het maken van een serie 

insectachtige fantasiewezens van beschilderd papier, textiel, plastic, metalen onderdelen en 

voorwerpen uit de Kringloopwinkel.  

De insecten zijn ingedeeld in drie groepen met de zelfverzonnen namen: 

-        ‘Kriebelaars’, zoals spinnen, mieren, oorwurmen, rupsen en kruisingen daartussen; 

-        ‘Fladderaars’, waartoe diertjes behoren die op vlinders, motten of libellen lijken; 

-        ‘Vliegers’, beestjes met grote of kleine transparante vleugels zoals vliegen, muggen, 

bijen en wespen. (opm: is reeds gereserveerd in wk 13-14-15, snel reserveren voor bijv. de 

eerste weken van mrt of wk. 16) 

• Het Lammetjespad lopen vanuit De Schaapskooi in Schijndel. Al spelenderwijs ontdekken de 

kinderen allerlei wetenswaardigheden over het schaap, de wol en de andere bewoners van 

de Schaapskooi. Schapen kijken door een gekke bril, een schaap een nieuwe jasje geven, 

ontdekken dat poepjes uniek zijn, je staart verliezen, met een kruiwagen rond rijden en 

spoorzoeken zijn o.a. de activiteiten waarbij de kinderen vooral actief bezig zijn. 

• Klasseboeren. Belevend leren op de boerderij. Via klasseboeren kunnen schoolklassen een 

educatief bezoek brengen op een boerderij (bijvoorbeeld in Sint-Oedenrode). 

• Kunstructeur In the pocket. Het team van Pelle en het ladderloze glazenwassersteam bestaat 

uit een giraffe met zo’n lange nek, dat geen raam te hoog is, een pelikaan die zijn bek 

gebruikt als emmer en een zingende aap met lange slingerarmen en die overal bij kan en 

alles vasthoudt. 

• VerderKijken DoorDenken: kijken naar kunst en reflecteren met kleuters. Bijvoorbeeld als 

introductie van elke week. Zelfstandig te gebruiken door de leerkracht in de klas. In het 

digitale lesmateriaal zitten veel uitgewerkte kunstkaarten die te gebruiken zijn bij het thema 

Beestenboel. Allen geselecteerd voor kleuters: Hazenkop op, Torenvalk, Het spinnende 

schaap, De Beer, Eenden op een kei, De parkiet en de zeemeermin, Sigi.  Of gebruik een 

ander kunstwerk wat je zelf kiest en gebruik de Algemene kaarten van VKDD.  

Tip, klik ze allemaal even open ☺ 

• Wil je VerderKijken DoorDenken vaker gaan gebruiken of heb je wat meer bagage nodig: 

20 februari is er een leerkrachtentraining in Veghel (graag aanmelden). 

 

En verder kan iedere (geschikte) kunstvakdocent op jullie vraag een aanbod maken/lessen geven, 

weet dat! Mocht je dat willen dan kan je marktplaats voor cultuureducatie jullie helpen met het 

zoeken naar geschikte personen uit de buurt. 

 

https://www.cultuurkade.nl/aanbod/675/vliegvleugels-en-kriebelpoten
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/17/naar-de-schaapskooi-het-lammetjespad
https://www.cultuurkade.nl/aanbieders/57/klasseboeren
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/624/kunstructeur-2019-workshop
http://www.klunky.nl/artikel/verderkijken-doordenken#veghel
http://www.klunky.nl/uploads/content/file/van%20de%20Velde_RL.pdf
http://www.klunky.nl/uploads/content/file/07_idGesink.pdf
http://www.klunky.nl/uploads/content/file/18_idMolenaar.pdf
http://www.klunky.nl/uploads/content/file/18_idMolenaar.pdf
http://www.klunky.nl/uploads/content/file/lokaal_idSchijndel3.pdf
http://www.klunky.nl/uploads/content/file/Hartman_RL.pdf
http://www.klunky.nl/uploads/content/file/04_idMatisse.pdf
http://www.klunky.nl/uploads/content/file/11_idFane.pdf
http://www.klunky.nl/artikel/verderkijken-doordenken
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/618/verderkijken-doordenken-lkr-training

