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Thema: Groei en leven 
(2021-01) 

De kip en het ei (groep 1-2) 

Dieren, gezondheid, eten. 

• Het lammetjespad (Schaapskooi Schijndel). 

• Natuurcentrum De Maashorst (div. thema’s). 

• Leskist Vliegvleugels en kriebelpoten  

• Bloemen en kriebelbeestjes in het Noordbrabants Museum (Den Bosch).  

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

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

• Groentespeelpakket en andere ideeën  

• Museum Krona (Uden), de koppige kruiden. 

• Mad Science (bekijk de thema’s). 

• 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. Het project is verhuisd/ gaat binnenkort verhuizen naar een nieuwe website. 

De links hieronder naar de kaarten niet meer werken, zijn de kaarten via de nieuwe website 

te downloaden, zoek dan even de juiste titel op. Bij dit thema passen o.a.: Hazenkop 

op, Torenvalk, Het spinnende schaap, De Beer, Eenden op een kei, De parkiet en de 

zeemeermin, Sigi. 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 voedsel’.  

• Kunstructeur Een uitvinding bedenken met als thema Voedingding (info of ideeën op te 

vragen bij Cultuurkade). 

• Vertelpakket van de bibliotheek 

• 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  

• Andere ideeën: Kunstenaar uitnodigen om bijv. met stillevens (voedsel/eten) te werken. 

Namen kun je opvragen bij je intermediair. Landart-kunstenaar Mariëlle Lapidaire.  

Filmideeën passend bij het thema, aangedragen door Filmhub Zuid: 

• The little bird and the caterpillar (4:31 min.): 

https://www.youtube.com/watch?v=BclvTpYo3bE  

Een schattige klein vogeltje koestert en verzorgt de groene bladeren van zijn geliefde huis in 

de esdoorns. Maar dan arriveert een hongerige rups, die zijn gedachten heeft gericht op de 

blaadjes van het kleine vogeltje. Uiteindelijk komen ze samen met een oplossing. 

• De laatste herfstdag (7:20 min.): https://vimeo.com/409779862/3c57c72635 

De dieren in het bos willen nog een laatste grote race houden voordat het winter wordt. Op 

allerlei vreemdsoortige fietsen en steps gaan ze van start. Dit is echter geen gewone race: 

iedereen is een en al vriendelijkheid en helpt elkaar naar de finish, want alle dieren moeten 

veilig hun winterslaapplek zien te bereiken. 

  

https://www.cultuurkade.nl/over-cultuureducatie/5/themas-en-cultuur-koppelen
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/17/naar-de-schaapskooi-het-lammetjespad
https://www.natuurcentrumdemaashorst.nl/scholen
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/675/vliegvleugels-en-kriebelpoten
https://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/onderwijs/primair-onderwijs/museumles-bloemen-en-kriebelbeestjes/
https://www.cultuurkade.nl/aanbieders/57/klasseboeren
https://www.blauwgras-rachelzweije.nl/groentespeelpakket
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/630/de-koppige-kruiden
https://onderwijs.mad-science.nl/thema
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/10/verderkijken-doordenken
https://www.kunstlocbrabant.nl/projecten/verderkijken-doordenken-11252
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/van%20de%20Velde_RL.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/van%20de%20Velde_RL.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/07_idGesink.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/18_idMolenaar.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/lokaal_idSchijndel3.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/Hartman_RL.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/04_idMatisse.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/04_idMatisse.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/11_idFane.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/00_idAlgemene%20routine1.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/00_idAlgemene%20routine2.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/00_idAlgemene%20routine3.pdf
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/624/kunstructeur-2021-inspiratie-workshop-leerlingen
https://bibliotheek-edu.op-shop.nl/91/vertelpakketten-meierijstad
mailto:vau@nobb.nl
mailto:vjro@nobb.nl
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/625/kennismaken-met-marielle-lapidaire
https://www.filmhubzuid.com/
https://www.youtube.com/watch?v=BclvTpYo3bE
https://vimeo.com/409779862/3c57c72635


 
 

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

 

• Minuscule, sow the wind and reap the whirlwind (2:19 min.): https://vimeo.com/414662770 

Een grappige korte film over een ondeugende groene krekel. De insecten met hun grappige 

geluidjes zijn prachtig getekend en geanimeerd, maar extra bijzonder: want het decor waarin 

ze bewegen zijn echte close-ups van gras sprietjes. 

• Korte film programma van Cinekid genaamd Beestenboel. Beestenboel is een compilatie van 

zes korte films waar dieren de hoofdrol in spelen. KUAP, Fred en Anabel, De kleine vogel en 

de rups, Octopus, Luchtvruchten en Tijger zijn mooie en bijzondere internationale korte 

animaties. Bij sommige animaties is er gebruik gemaakt van echte voorwerpen. De films 

hebben stuk voor stuk een eigen verhaal en/of een bijzonder kenmerk. Te bekijken via: 

https://www.defilmvandaag.nl/film/beestenboel. Docenten kunnen kosteloos account 

aanmaken en krijgen vervolgens toegang tot de korte films met lesmateriaal. Tijdens 

schooldagen van 9:00 tot 16:30 uur te bekijken. 
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