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Themabrief Europa 
 
Vandaag is de opening van het nieuwe thema geweest van de Noordwijkse 
Methode: Reisbureau Europa. Helaas konden de spelletjes van de Buitendag in de 
stijl van Europese landen niet doorgaan door de regen. 
 
De Geomuur is wél onthuld en de kinderen hebben hun souvenirs in de klas laten 
zien. De Eiffeltoren bleek het meest meegebrachte item te zijn. Op de vraag aan een 
van de kleuters in welk land Parijs ligt, kwam het geweldige antwoord: Disneyland.  
 
Er was ook een echte kanonskogel uit Venetie, een T-shirt van de Tour de France, 
glaswerk uit Venetie, een beertje uit Noorwegen, flamingoschoenen uit Spanje en 
een auto van frisdrankblikjes uit Gambia. Hee! Gambia?! Meteen maar even op de 
Geomuur gekeken of Gambia in Europa ligt…. 
 
De kinderen hebben de vlaggen van Europa bekeken en nagemaakt met schmink op 
hun wangen. 
 
Dus, op dag één is al veel geleerd over Europa! 
 
 
Wat gaan we nog meer leren over het thema tot aan de zomervakantie? 
 

Project “Europa” voor de kleuters. 
 
*De kleuters gaan kennis maken met Nederland. 
Er komt een reisbureau in de klas; in eerste instantie 
over Nederland,later ook andere (vakantie)landen. 
 
* Hoe ziet Nederland er uit? 
Waar is de zee en het strand, waar de bossen, 
duinen, weiland enz. 
De kleuters gaan gezamenlijk een grote lege kaart 
van Nederland invullen met zee, bos en weiland en 
steden met schilder en plakwerk. 
 
* Verder gaan we leren wat typisch Nederlands is: denk aan kaas, klompen, 
tulpen/bloembollen, molens, vuurtorens. 
 



 
* Daarna gaan we kijken naar vakantie landen. 
Hoe gaan we daar naar toe; vervoer. Met de auto, boot, trein of vliegtuig. 
Een piloot en een stewardess komen vertellen! 
 
* Naar welke landen gaan we op vakantie? We bespreken enkele landen en het 
verblijf in een tent, boot, caravan. En er komt een speeltent met toebehoren in de 
klas. 
 
* Verder wordt er tussendoor nog aan Vaderdag gewerkt. 
Ook Arkdag en Juffendag komen er nog tussendoor. 
 
* Sociaal/emotionele ontwikkeling en taalontwikkeling: 
Wij zouden het leuk vinden de kleuters kennis te laten maken met 
beleefdheidsvormen bijvoorbeeld in het Frans, Italiaans, Spaans en Engels. 
 
Wij zoeken nog een Frans en Spaans sprekende ouder die ons daar bij wil helpen! 
 
* Keuzeateliers: op vrijdag 1 juli en dinsdag 5 juli; start om 11 uur. 
De kinderen werken in een klein groepje onder leiding van een ouder. 
 
Als er ouders zijn die mee willen helpen in de ateliers, horen wij dat graag! 
 
We denken bijvoorbeeld aan: 
 
- Zandkastelen maken 
- Pizza beleggen 
- Watertafel/bootjes 
- Schilderij van schelpen 
- Spel De toren van Pisa 
 
 
 
  



De atelierlessen van groepen 3 tot en met 8 de komende 5 weken: 

Aardrijkskunde 
Binnen het thema Europa zijn we met aardrijkskunde in de 
onderbouw bezig met het kennismaken met verschillende 
landen in Europa in circuitvorm. 
Bij de bovenbouw gaan we ons richten op recreatie. Welke 
recreatievormen zijn er? Waar binnen Europa kun je het 
doen? Hierbij maken de kinderen gebruik van de atlas en 
boeken. Met de gevonden informatie maken de kinderen een 
folder over hun zelfgekozen land. 
 

ICT 
 
Bij het ICT atelier gaan de kinderen aan de slag met de informatie die zijn hebben 
gekregen en gevonden tijdens het aardrijkskunde atelier. Van deze informatie maken 
ze een brochure/folder.  
Ze leren hierbij: 
-informatie verwerken in begrijpelijke taal  
-plaatjes toevoegen 
-werken met een lay-out 
 

Natuuratelier 
 
Tijdens onze reis door Europa komen we allerlei dieren tegen, maar welk dier hoort 
nou in welk land thuis? De kinderen kiezen een dier en gaan zelf aan de slag met 
onderzoeksvragen zoals: Wat eet dit dier eigenlijk, wat is zijn leefgebied, wie zijn de 
natuurlijke vijanden en wordt het wellicht met uitsterven bedreigd? 
De kinderen van groep 3 en 4 maken kennis met de "big five van Europa, 5 wilde, 
bijzondere dieren die in Europa leven. 
De bovenbouw ontdekt naast heel veel verschillende soorten dieren (hoe zat het ook 
alweer; zoogdieren, reptielen, amfibieën...?) ook nog wat inheemse en uitheemse 
dieren zijn.  
De tweede les gaan we het over een klein diertje hebben, 
dat op veel plekken in Europa voorkomt. O zo klein, maar o 
zo belangrijk en BIJzonder voor álle mensen in Europa (en 
de wereld).... 



Techniek atelier 
 
Reizend door Europa maken we bij de techniek ateliers 
nader kennis met het vliegtuig en de helikopter. Deze 
lessen worden mede verzorgd door gastdocenten.  
De groepen 3-4-5 krijgen les van helikopterpiloot Kirsten 
Kockx, de groepen 6-7-8 van Jaap 't Hoen, 
verkeersvlieger.  
Zij komen vertellen over luchtdruk, vleugels, propellers, luchtweerstand, evenwicht 
en stroomlijning. De theorie wordt in de ateliers direct in praktijk gebracht door het 
uitvoeren van diverse proefjes. 
 
In de tweede les techniek gaan we aan het werk met constructieprincipes en 
driehoeksverbindingen. De kinderen bouwen (op schaal) een stevige tent zonder lijm 
of plakband.  

Geschiedenisatelier: 
 
Deze periode gaan de kinderen iets leren over de EU. 
Wat is de EU en wat merken we hiervan in Nederland? 

In de onderbouw wordt duidelijk welke landen bij de EU 
horen met behulp van de euromunt.  
Ook onderzoeken we sinds wanneer we eigenlijk met geld 
zijn gaan betalen. 
In de bovenbouw bekijken we ook de euromunten en gaan 
we op onderzoek uit naar de historische gebeurtenissen 
die zijn afgebeeld op deze munten. Ook gaan we 
debatteren zoals het Europese Parlement.  

 

  



 

De vrijdagmiddagateliers voor groepen 5 tot en met 8. 
Bij het zien van deze leuke activiteiten zullen de kinderen uit de lagere groepen vast 
balen dat zij nog niet naar school hoeven op vrijdagmiddag…. 
 
Juf Marjo: knutselen “Het monster van Loch Ness” 
Ken je het monster van Loch Ness? Weet je hoe hij eruit ziet? Lijkt het je leuk om het 
na te maken van kosteloos materiaal en papier maché? Kies dan voor dit 
keuzeatelier! 
 
Juf Mascha: Lipdup maken 
Heb je zin om met een groep een Lip Dub te maken? Je kunt hier allerlei talenten in 
kwijt, zoals playbacken, dansen, theater... Samen kiezen we een leuk lied uit (binnen 
het thema Europa, reizen, landen) en gaan we de tekst uit ons hoofd leren, maken 
we een script en verdelen we het lied in stukjes. We kunnen kleine dansstukjes 
maken, we moeten een locatie kiezen, attributen verzamelen... en wellicht nog veel 
meer... denken jullie mee? Ik heb er nu al zin in! Jullie ook? 
 
Juf Carolien: talenateliers 
Hoe stel je jezelf voor in het Pools? Wat is een typische gewoonte in Spanje? Welke 
Engelse woorden passen bij reizen? 
De talenateliers laten de kinderen kennismaken met verschillende Europese landen 
en hun taal. Ouders zullen tijdens de middagen de kinderen vertellen over hun land 
van herkomst! 
 
Vrijwilligers Annewies en Barbara 
Wederom hebben we Annewies en Barbara bereid gevonden om met kinderen 
creatief aan de slag te gaan! 
Met een groepje kinderen gaan zij verschillende souvenirs maken. Het kind mag het 
mooiste souvenir zelf houden, de rest zullen zij te koop aanbieden in hun eigen 
marktkraamje, geheel in vakantiesfeer. 
 
juf Anouk en Dorien: musical 
Groep 8 gaat op de 4 vrijdagmiddagen volop oefenen voor de eindmusical! Ook zal 
er in de klas gewerkt worden aan het decor en de rekwisieten. We worden hierbij 
ondersteund door Dorien van Vlijmen.  
 
Het thema zal weer eindigen met een kennistoets en meervoudige 
intelligentieopdrachten. Daarmee laten de kinderen ons zien wat zij geleerd hebben. 


