
 
 

Thema: Wow, de wereld! 

(2021-07) 

Ruimtereizigers (groep 3/4 – groep 1/2  sluit zoveel mogelijk aan) 

Vanuit de ruimte ziet de wereld er spectaculair uit! Wat is er nog meer te zien in de ruimte? En wie 

waren de eerste ruimtereizigers? (Astronauten, raketten, vreemde planeten, ruimtereizigers) 

 

• Bezoek sterrenwacht Halley in Vinkel/Heesch http://www.sterrenwachthalley.nl/ 

• Thuisinderuimte.nl  met o.a. volop activiteiten bijvoorbeeld bouwen en ontwerpen (bijv. 

maak een rietjesraket of zonnewijzer) onderzoek doen (bijv. welke landen herken je vanuit 

de ruimte) en ook sport en bewegingsopdrachten. 

• De sterrennacht van Vincent van Gogh. Kijk voor tips eens op de website van Entoen.nu: 

http://entoen.nu/vincentvangogh/lessen/vensterles-vincent-van-gogh  

• Of op de website van teken en zo: http://tekenenenzo.blogspot.nl/2013/04/sterrennacht-in-

de-stijl-van-vincent.html 

• Filmpjes van SchoolTV voor allerlei leeftijden: bijv. zoekterm Planeet of zoekterm Ruimte  

• Voor kleuters: Grote beer op vakantie (verhaaltje over de ruimte) 

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

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

• http://joostconijn.org/film/vliegtuig/index.php Nederlandse kunstenaar, heeft eigen 

vliegtuig gebouwd en daar hele einden mee gevlogen 

• https://www.panamarenko.be/ Belgische kunstenaar Panamarenko, veel bezig geweest met 

vliegen  

• Bij Leonardo Da Vinci bedacht talloze manieren op te vliegen. Bij hem begon de geschiedenis 

van de luchtvaart nemosciencemuseum  

• Prentenboek Leonardo voor kleuters 

• Leerlingen een uniform te laten ontwerpen bij bijvoorbeeld een vliegtuig-kunstwerk van 

Panamarenko. Samen goed kijken wat belangrijk is, waar uniform aan moet voldoen.  

• 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. Bij dit thema passen o.a.: Wereld, Explosion, Reis om de wereld, of kies 

bijvoorbeeld een van de kunstwerken van Panamarenko met een algemene thinking routine 

die je geschikt vindt. See Think Wonder, Step inside of Begin Middel End. 
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