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Thema: Groei en leven 
(2021-01) 

Groeien en bloeien: Ik groei, wij groeien (groep 3-4)  
Beestenboel (dieren en planten), Hoe voel jij je (lichaam, gezondheid), Kijk eens om je heen (planten) 

(2021-01) 

• Het mollenpad (Schaapskooi Schijndel) 

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

• Leskist Vliegvleugels en kriebelpoten  

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

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

• GGD ‘lekker fit op school’. 

• 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. Je kunt het gebruiken als aanleiding voor een kringgesprek en persoonlijke 
reflectie. 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. 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. Bij dit thema past bijv. Eenden op een kei (met creatieve 
verwerkingsopdracht), Wereld, Zelfportret, Feestaardvarken,  of Google bijv. eens op 
‘kunstwerk dieren’. 

• Fly me to the moon voorstelling uit het kunstmenu (uitvoering in maart). Neem het 
lesmateriaal vooraf goed door en kies een focus, bijv. de vliegen. 

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

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

• Een passende film zoeken en bekijken via Cinekid – moviesthatmatter  

• Een passende documentaire zoeken en kijken via Zapp/IDFA of Docschool Online met lesbrief 

te gebruiken bij documentaires. 

• Andere ideeën: Inspiratie van fotografe Karin Jonkers uit Sint-Michielsgestel rondom 

portretten en bijpassende bloemen  

• Land-art kunstenaar Mariëlle Lapidaire. 

• Bij dit thema kun je eigenlijk met álle kunstdisciplines aan de slag omdat het over het 

uitdrukken van gevoel gaat in bijv. dans, muziek, beeldende kunst etc. 

• Niet direct een cultuurbijdrage maar wel passend bij dit het doel over lichaamstaal: nodig 

eens een haptotherapeut uit. Haptonomie gaat over het communiceren via je 

gevoel. Lars van der Wielen is gevestigd in Rosmalen en werkt ook met groepen en met 

kinderen. Via oefeningen kunnen kinderen (en volwassenen) zich bewust worden van de 

gevoelens die je in je lijf hebt en die ontstaan door je omgeving/de ander.     

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

geven, weet dat! Mocht je dat willen dan kan Cultuurkade jullie helpen met het zoeken naar 

geschikte personen uit de regio. En misschien kan je CHV academy docent met je 

meedenken. 
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• Film met lesmateriaal: Kikkerdril (aangedragen door Filmhub Zuid) 

Te bekijken via Schooltv: https://schooltv.nl/video/zappbios-kikkerdril/  

Met lesmateriaal: https://kijk-goed.eyefilm.nl/files/eye_filmeducatie_kikkerdril_combi.pdf 

De film Kikkerdril gaat over de 6-jarige Max. Hij loopt weg omdat hij kikkerdril moet vinden 

voor zijn broer. Max denkt dat zijn broer anders nooit meer kan praten. Onderweg komt Max 

het meisje Jesse tegen. Samen beleven ze een spannend avontuur vol leuke liedjes. Ze zien 

een rups die gek loopt en staan ineens oog in oog met een vos en een hert! Zal het Max en 

Jesse lukken om kikkerdril te vinden? 
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