
 
 

Deze en andere thema-koppelingen met cultuureducatie zijn terug te vinden op onze website. 
 

Thema: Water   
(2020-11) 

Kletskleddernat (groep 1-2) 
Water, sneeuw en ijs. 

• Waterlessen voor elke doelgroep van Oertijdmuseum Boxtel (voorheen De Groene Poort) of 

om ideeën uit op te doen. Ze hebben ook een (spreekbeurt-)kist over water. 

• Watereducatie.nl, portaal voor onderwijs en water. Struin er eens doorheen voor o.a. 

lesmateriaal (voor alle doelgroepen), proefjes, filmpjes, waterprofessional in de klas.  

• Waterschap AA en Maas, o.a. excursies en lesmateriaal voor de groepen 3-8. Maar ook een 

spelletjes en weetjespagina voor de groepen 1-8. 

• Ook Waterschap De Dommel heeft een verzameling educatiepakketten. 

• Bezoek (gratis) Kunstlocatie Würth met de tentoonstelling Water, Wolken, Wind. In deze 

educatiefolder staan tevens creatieve opdrachten voor in de klas, te kiezen uit onder-, 

midden- of bovenbouw. (De folder is een nieuw initiatief i.v.m. corona t/m dec. 2020 geen 

schoolbezoeken mogelijk). Neem gerust contact op met Brigitte voor evt. maatwerk / 

doorspreken van jullie thema. 

• Het groene pad in Rosmalen 

• Mad Science, o.a. IJzige avonturen, Waterweetjes 

• Leskist Vliegvleugels en kriebelpoten (inzoomen op waterdiertjes). 

• Leskist Kiek (fotografie) Bijv. samen waterverhalen maken met sneeuw en ijs. 

• Verderkijken Doordenken is een lespakket voor groep 1-8 waarin platen van lokale, nationale 

en internationale kunstwerken zijn opgenomen met bijbehorende reflectievragen. 

Leerkrachten hebben met dit lespakket handvatten om laagdrempelig met leerlingen naar 

kunst te kijken en over kunst te praten. Zonder dat je als leerkracht alles over het kunstwerk 

hoeft te weten. Bij dit thema passen o.a.: Eenden op een kei (met creatieve 

verwerkingsopdracht), AW’88, Beauty and the beast of kies bijvoorbeeld zelf een passend 

kunstwerk met een algemene thinking routine die je geschikt vindt:  See Think Wonder, Step 

inside of Begin Middel End. Google bijv. eens op ‘kunstwerk water’ of ‘water kunst’. In Sint-

Oedenrode zijn in 2020 nieuwe openbare kunstwerken gerealiseerd: ‘Waterspiegels’ (bij De 

Ahrend) en ‘De Hooibrug’ (een overstekend landschap). 

• Vertelpakket van de bibliotheek (bijv. Boer Boris gaat naar zee). 

• Vraag de bibliotheek (tijdig) om boekentips die passen bij het thema  

Via vau@nobb.nl (Annelies) of vjro@nobb.nl (Jolijn). 

• Muziekdocent (CHV academy?) om de leerdoelen voor muziek te behalen passend bij het 

thema  

• Greenscreen: een weerbericht maken, winterwonderland, de kringloop van het water. Dat 

kan met de app Green Screen by DoInk, maar je kunt ook bijv. Beam It Up hiervoor inhuren. 

Zij scholen leerkrachten maar geven ook workshops in de klas. 

• Andere ideeën: Sporen in de sneeuw, Kleding tegen de kou ontwerpen (met div. materialen), 

IJssculpturen maken met ijsblokjes, De Douchedruppel (uit dansspetters) of een andere 

waterdans door een dansdocent, Waterbanen bouwen met sluizen en dammen, bootjes 

maken met natuurlijke producten om in de Aa te laten stromen (of een ven), 

Natuurfotografie, Tekenlessen, Wintercircus tijdens gymles, Winterse muzieklessen. 
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