
 
 

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

Thema: Aarde, Lucht, Vuur 
(2022-01) 

 

Eten (peuterspeelzaal)  

(2022-01) 

• VerderKijken DoorDenken: kijken naar kunst en reflecteren met kleuters. Als introductie van 
elke week. In het digitale lesmateriaal zitten veel uitgewerkte kunstkaarten die te gebruiken 
zijn bij het thema Wat trek je aan. Allen geselecteerd voor kleuters:  
Of gebruik een ander kunstwerk wat je zelf kiest en gebruik de Algemene kaarten van VKDD.  

• De koppige kruiden: bezoek aan de kruidentuin van museum Krona. Bezoek is ontwikkeld 
voor groep 1-2. Ga evt. in overleg met het museum voor de mogelijkheden voor een bezoek 
met jongere kinderen.  

• Gastdocent in de groep (muziek, dans, beeldende kunst, theater, literatuur). Neem hiervoor 
contact op met Cultuurkade of bekijk deze pagina. ter inspiratie. 

• Groentespeelpakket ter inspiratie. 
 

 
Lente (peuterspeelzaal) 

(2022-01) 
 

• Naar de Schaapskooi – het Lammetjespad  
neem contact op met de schaapskooi in Schijndel om te overleggen of deze activiteit ook 
geschikt gemaakt kan worden voor peuters.  

• Vliegvleugels en kriebelpoten. 
Een reizende tentoonstelling van drie kunstwerken geïnspireerd op insecten. Er zitten diverse 
kijk en doe opdrachten bij het project die inspiratie bieden om de kinderen zelf aan de slag te 
laten gaan. 

• VerderKijken DoorDenken: kijken naar kunst en reflecteren met kleuters. Als introductie van 
elke week. In het digitale lesmateriaal zitten veel uitgewerkte kunstkaarten die te gebruiken 
zijn bij het thema Lente. Allen geselecteerd voor kleuters.  
Of gebruik een ander kunstwerk wat je zelf kiest en gebruik de Algemene kaarten van VKDD. 

• Gastdocent in de groep (muziek, dans, beeldende kunst, theater, literatuur). Neem hiervoor 
contact op met Cultuurkade of bekijk deze pagina. ter inspiratie.  

• Vertelpakket van de bibliotheek, bijv. we hebben er een geitje bij. 
  

https://www.cultuurkade.nl/over-cultuureducatie/5/themas-en-cultuur-koppelen
https://www.cultuurkade.nl/verderkijken-doordenken
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/630/de-koppige-kruiden
https://www.cultuurkade.nl/aanbieders
https://www.blauwgras-rachelzweije.nl/groentespeelpakket
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/17/naar-de-schaapskooi-het-lammetjespad
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/675/vliegvleugels-en-kriebelpoten
https://www.cultuurkade.nl/verderkijken-doordenken
https://www.cultuurkade.nl/aanbieders
https://bibliotheek-edu.op-shop.nl/91/vertelpakketten-meierijstad


 
 

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

Thema: Aarde, Lucht, Vuur 
(2022-01) 

Alles groeit (groep 1-2) 

Alles groeit. Het weer.  

(2022-01) 

• De Meierijstadsdichter komt graag in de klas om een thema dat betrekking heeft op onze 

aarde, het klimaat, te bespreken en met de klas te vertalen in poëzie. (Hij is tevens 

Milieukundig specialist van beroep).  

• Het lammetjespad (Schaapskooi Schijndel). 

• De Koppige Kruiden Museum Krona Uden. 

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

• Leskist Vliegvleugels en kriebelpoten  

• Vraag na of ‘Bloemen en kriebelbeestjes’ nog beschikbaar is 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). 

• Vanaf april te bezoeken: nieuwe tentoonstelling bij Kunstlocatie Wurth over Christo en 

Jeanne Claude (installaties met/bij grootschalige bezienswaardigheden en 

landschapselementen) informatie en inhoud komt in febr/mrt 2022 online. 

• 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 past o.a. De parkiet en de zeemeermin (over tuinen en je eigen tuin), 

Torenvalk, Dumas, Echo van de Veluwe (kunst met dingen uit de natuur). 

• Inspiratie: Daan Roosegaarde maakt gebruik van weersomstandigheden en omgeving: 

https://www.studioroosegaarde.net/  

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

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

• 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. 

 

 

 

 

https://www.cultuurkade.nl/over-cultuureducatie/5/themas-en-cultuur-koppelen
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/899/kennismaken-met-de-meierijstadsdichter
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/17/naar-de-schaapskooi-het-lammetjespad
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/630/de-koppige-kruiden
https://www.natuurcentrumdemaashorst.nl/scholen
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/675/vliegvleugels-en-kriebelpoten
https://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/onderwijs/landing/primair-onderwijs/
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/132/kennismaken-met-kunstwerken-uit-de-verzameling-wrth
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/10/verderkijken-doordenken
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/04-idmatisse.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/07-idgesink.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/08-iddumas-charlotte.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/10-idbooth.pdf?1
https://www.studioroosegaarde.net/
mailto:vau@nobb.nl
mailto:vjro@nobb.nl

