
 
 

 

 

IPC thema “Van A naar B” Groep 1-2 

(2021-07)  

 

In dit thema staat er iedere week een ander vervoermiddel centraal. Auto, bus, trein, fiets, vliegtuig. 

 

Ideeën om hierbij aan te sluiten met cultuuronderwijs: 

• Kunst in treinen. 

• Kunst op Nederlandse stations volledige overzicht 

• Ontwerpen van vervoersmiddelen. 

• Kijken naar kunst op straat (openbare ruimte) of de (route van en naar school) google 
hiervoor naar Kunstwerken in Meierijstad, Veghel, Schijndel of Sint-Oedenrode. 

• Kunstwerk aan de A50 (reflecterende auto’s) Navel in de oermaas uit Verder Kijken Door 
Denken  

• 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. De kunstkaarten zijn in gedrukte vorm beschikbaar en digitaal.  
Bij dit thema passen o.a.: Een reis om de wereld en  Aesopusbrug . 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. 

• Canon, De eerste spoorlijn, Annie M.G. Schmidt,  

• Canon Meierijstad – Station Schijndel en Duits Lijntje of De Kanaalgravers van Keldonk 

• Canon Rondom Daf 

• Verhaaladvies Bibliotheek Veghel 

• SIEMei heeft goederenwagon geplaatst op Duits Lijntje en in het museum staat een aantal 
oude voertuigen waaronder een brandweerwagen.  

• Natuurtuin ’t Bundertje, wandeling langs het Duits Lijntje (ecologische verbindingszone)  

• Bluebots, een route programmeren (voor, achter, links, rechts, gevoel voor richting) 

• Op de toren zit een haan, over de omgeving van de school 

• Poppenvoorstelling over verkeer, www.poppenjans.nl  

• Boeken: Help, mijn iglo smelt!, Tjibee Tjabbes wereldreis, De parel en de draak. 

• Gastdocenten uitnodigen om met het thema te werken (muziek, geluiden van vervoer, dans, 
theater, beeldend) 
 

 

 

https://nieuws.ns.nl/kunst-op-nederlandse-stations/
https://www.spoorbeeld.nl/kunstopnederlandsestations/lijst/?_ga=2.238258115.2105580546.1627389880-1712893307.1627389880
http://klunky.nl/uploads/content/file/lokaal_idVeghel1.pdf
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/10/verderkijken-doordenken
https://www.cultuurkade.nl/over-cultuurkade/verderkijken-doordenken
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/symons-rl.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/lokaal-idst-oedenrode1.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/00-idalgemene-routine-see-think-wonder.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/00-idalgemene-routine-see-think-wonder.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/00-idalgemene-routine-step-inside.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/00-idalgemene-routine-begin-middle-end.pdf?1
https://www.entoen.nu/nl/eerstespoorlijn
https://www.entoen.nu/nl/anniemgschmidt
https://www.canonvannederland.nl/nl/noord-brabant/meierijstad/station-schijndel
https://www.canonvannederland.nl/nl/noord-brabant/meierijstad/kanaalgravers-en-de-zuid-willemsvaart
https://www.canonvannederland.nl/nl/page/165420/rondom-daf
https://siemei.nl/wordpress/?page_id=2985
http://www.stichtingoase.nl/natuurtuin-t-bundertje
https://www.letsplayskopos.nl/lesaanbod/bluebots/
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/115/op-de-toren-zit-een-haan
http://www.poppenjans.nl/

