
  
 

Toelichting thema Verre Wereldreizen:  

Groep 3-4 Hallo wereld! 

Intro: in de wereld zijn verschillende tradities rondom geboorte, verjaardag en eten. 

1. Vreemde begroetingen, hoe begroeten mensen elkaar in andere culturen over de wereld. 

2. Wereldse spelletjes, welke spelletjes worden er in andere culturen gespeeld. 

3. Eten, boodschappen en eetpatroon over de hele wereld.  

 

• Eetverleden. Heeft niet direct activiteiten voor het onderwijs, maar wel een leuke website vol 

inspiratie, recepten en evt. lezingen (met proeverijen) over eten door de eeuwen heen.  

• Tonnie en Kee in Keutelree, lesmateriaal (is digitaal gemaakt) over opa Tonnie die in New York 

woont en zijn zus in een dorp in Noord-Brabant. Kinderen leren over verschillen in wonen in dorp 

of grote stad, vroeger en nu, gewoontes enz. via korte animaties en afsluiting met een feest.  

• Hapstappoepfabriek. leren de kinderen op een speelse manier de werking van de fabriek in ons 

lichaam kennen: wat gaat erin en wat komt eruit? En hoe kun je deze fabriek gezond houden? Zo 

wordt gezond eten eens vanuit een compleet ander perspectief aan de kinderen en hun 

ouders/verzorgers aangeboden.  

• Koppige kruiden, voor groep 1-2-3,  de kruidentuin van museum Krona in Uden bezoeken. 

Ontvangst door kruidenvrouwtje, aandacht voor alle zintuigen. 

• Feest! In de abdij bij het Museum Krona in Uden, indien gewenst met gratis busvervoer.  

• Samenwerking met beeldend docenten van bijv. Phoenix Cultuur: feestversieringen.   
• Boek: Kikker en de vreemdeling en zoek samenwerking met de bieb hierin  

• Verhalenverteller Adrie Gloudemans uit Rosmalen www.watverteljemenu.nl werkt op maat bij 

een thema. 
• Theaterduo De Dames van Drames. Werken ook op maat. 
• Mieke Aalderink, verhalen verteller, verzorgt workshops op maat. 

• Rick Terwindt, Meierijstadsdichter, verzorgt workshops op maat. 

• Inzetten dramadocent bij bijv. begroetingen uitbeelden. Vraag meer informatie op via 
info@Cultuurkade.nl  

 

Filmtips van Filmhub Zuid voor groep 3-4: 

Childrens games door Francis Alÿs:  

Kunstenaar Francis Alÿs filmt al twintig jaar over de hele wereld spelende kinderen. Die kleine 

documentaires, 'Children’s Games’, toonden we eerder in een grote  tentoonstelling. In deze Kort 

voor kids ontdekken de kinderen de filmkunst van Alÿs, laten ze zich erdoor inspireren en maken ze 

zelf een film. 
https://www.eyefilm.nl/nl/kinderprogrammas/kort-voor-kids/childrens-games  
Meer video’s: http://francisalys.com/category/childrens-games/  
Pachamama (70 min.) 

In het hartje van het Andesgebergte woont de 10-jarige Tepulpaï. Voor zo’n kleine jongen heeft hij al 

grote dromen, ook al vinden de dorpelingen hem nog te kinderachtig. Wanneer het gouden 

Pachamama beeldje wordt gestolen door de Inca’s, is Tepulpaï vastbesloten om de heilige schat 

terug te brengen. Daarmee haalt hij zich de woede van de Grote Inca op de hals. Samen met zijn 

vriendinnetje Naïra en haar koddige lama gaat hij op pad, met een condor als gids.  

https://eetverleden.nl/eetverleden/
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/29/tonnie-en-kee-in-keutelree
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/876/kennismaken-met-theatergroep-eelt
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/630/de-koppige-kruiden
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/66/feest-in-de-abdij
http://www.watverteljemenu.nl/
https://www.cultuurkade.nl/aanbieders/263/de-dames-van-drames
https://www.cultuurkade.nl/aanbieders/112/mieke-aalderink
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/899/kennismaken-met-de-meierijstadsdichter
mailto:info@Cultuurkade.nl
https://www.eyefilm.nl/nl/programma/francis-alys/71521
https://www.eyefilm.nl/nl/kinderprogrammas/kort-voor-kids/childrens-games
http://francisalys.com/category/childrens-games/


  
 
Een prachtige animatiefilm over een eeuwenoude beschaving. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=7xUp8FIqJ8E&t=87s  

Nog niet online te vinden, mocht hier interesse voor zijn kan ik (Filmhub Zuid) achter de 

vertoningsmogelijkheden en rechten aan. 

Sammy Paramaribo: op jacht! (8 min.) 

De zevenjarige Samantha Trustfull uit Almere is dit jaar eindelijk, na haar broers en zussen, aan de 

beurt om op vakantie te gaan naar het avontuurlijke Suriname en haar geliefde Tante Sjaan. In 

Paramaribo ontdekt ze de diverse culturen die Suriname rijk is en maakt ze vrienden met de kinderen 

in de Vergeet-me-niet-straat. 

In deze aflevering helpt Sammy haar vriend Razo met jagen. Razo is geboren in Suriname en vind dat 

hij moet kunnen jagen met zijn vader. Sammy merkt al snel dat Razo niet zo goed kan zien.  

Link naar de film: https://schooltv.nl/video/sammy-paramaribo-op-jacht/ 

Andere afleveringen: https://www.zappelin.nl/programmas/sammy-paramaribo 

Mijn mama is in Amerika en ze heeft Buffalo Bill ontmoet (75 min) 

De 6-jarige Jean gaat voor het eerst naar school. Het valt een beetje tegen: de juf is ouderwets en zijn 

klasgenoten doen stoer. Thuis is Jean aangewezen op de oppas, want zijn moeder is er niet en zijn 

vader werkt lange dagen. Gelukkig heeft een buurmeisje nieuws over zijn moeder. Aan de hand van 

geheime postkaarten die zijn moeder stuurt uit verre landen, fantaseert Jean allerlei spannende 

avonturen. Maar hoe zit het nu echt...? 

Lesmateriaal 

Het lesmateriaal is ontwikkeld door Cinekid, Zapp en Eye. Kinderen leren over animatie en de 

geschiedenis van tekenfilms. Het materiaal stimuleert het gebruik van fantasie door kinderen te laten 

nadenken over verrre landen. Herinnering staat ook centraal, foto's en films spelen hier een 

belangrijke rol binnen. 

Voor het kijken van de film is een account vereist, deze is gratis aan te maken. Inloggen is 

mogelijk van 09:00 tot 16:30.  

Link naar de film en lesmateriaal: https://www.defilmvandaag.nl/film/mijn-mama-is-in-amerika-en-

ze-heeft-buffalo-bill-ontmoet 

Link naar docentenhandleiding: https://www.defilmvandaag.nl/uploads/MoederInAmerika.Deff.pdf 

Storm (50 min.) 

Storm is een enthousiaste driejarige kleuter uit Denemarken. Samen met zijn ouders en kleine broer 

verhuist hij naar Thailand, het land waar zijn mama geboren is. Daar ontdekt hij allemaal bijzondere 

dingen; zo spreken ze in Thailand een heel andere taal dan die van Storm. Samen met zijn papa gaat 

de kleuter naar de markt: dat is pas spannend! Vooral als je er met de tuktuk naar toe mag en 

allemaal dingen proeft die je nog nooit gegeten hebt… Storm omarmt deze wonderlijke wereld met 

groot enthousiasme, en wij mogen delen in zijn opwinding. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=3yZ-Bt-FGkg&feature=emb_logo 

Nog niet online te vinden, mocht hier interesse voor zijn kan ik (Filmhub Zuid) achter de 

vertoningsmogelijkheden en rechten aan.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7xUp8FIqJ8E&t=87s
https://schooltv.nl/video/sammy-paramaribo-op-jacht/
https://www.zappelin.nl/programmas/sammy-paramaribo
https://www.defilmvandaag.nl/film/mijn-mama-is-in-amerika-en-ze-heeft-buffalo-bill-ontmoet
https://www.defilmvandaag.nl/film/mijn-mama-is-in-amerika-en-ze-heeft-buffalo-bill-ontmoet
https://www.defilmvandaag.nl/uploads/MoederInAmerika.Deff.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3yZ-Bt-FGkg&feature=emb_logo

