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voorwoord 
 

Alweer een thema met diversiteit in onderwerpen en activiteiten. Er is zoveel te leren, te 
ontdekken en te doen! Wat zullen de kinderen genieten. (En wij natuurlijk ook!!) 
 
Het thema sluiten we af met een speurtocht door de school waarbij we u als ouder 
uitnodigen om zoveel mogelijk van de kinderen te komen leren. 
Reserveer alvast vrijdag 5 juli van 11 tot 12 uur in uw agenda. Leuk als u erbij kunt zijn! 
 
Uittips voor de Meivakantie passend bij dit thema: 
 
Batavialand, Lelystad (klik voor website museum) 
Ontdek het land van water! Hoor, zie en voel 7.000 jaar geschiedenis in Batavialand. 
 
Het verhaal van Nederland is het verhaal van water. Water als bittere vijand, water als bron 
van handel en voorspoed. Batavialand brengt onze strijd tegen het water tot leven - de 
inpolderingen en dijkenbouw - maar ook de ontdekkingsreizen, de overzeese handel en de 
specialistische kennis die Nederland exporteert. Meer dan 7.000 jaar leven op de grens van 
land en water – je hoort, ziet en voelt het in Batavialand! 
Buiten vind je de werf, met aan de steiger de beroemde reconstructie van het VOC-schip de 
Batavia. Het museum verrast je met maritieme tentoonstellingen, presentaties en 
doe-dingen voor de jongste bezoekers. Batavialand biedt het hele gezin een leuk, leerzaam 
en interactief dagje uit. 

 
 
 
 
 

https://www.batavialand.nl/agenda


 

 
 
Scheepvaartmuseum, Amsterdam (Klik voor website museum) 
Hoe de zee de Nederlandse cultuur heeft bepaald, dat is te zien in Het 
Scheepvaartmuseum. In prikkelende, interactieve tentoonstellingen ontdek je op je eigen 
manier vijfhonderd jaar maritieme geschiedenis. Sfeervolle objecttentoonstellingen laten het 
beste zien uit de vooraanstaande collectie. Er zijn speciale tentoonstellingen voor families, 
zoals Zie je in de Gouden Eeuw en Het verhaal van de walvis. Buiten ligt de replica van het 
beroemde VOC-schip Amsterdam. Het Scheepvaartmuseum is volledig vernieuwd en ademt 
nog steeds geschiedenis.  

 
 
 
Maritiem museum, Rotterdam (Klik voor website museum) 
In het Maritiem Museum Rotterdam ontdek je de enorme invloed van de maritieme wereld 
op ons dagelijks leven. Ga mee op reis door ons maritieme heden en verleden in eigentijdse 
tentoonstellingen voor grote én kleine avonturiers.  Luister naar verhalen van stoere 
zeemannen, dappere ontdekkingsreizigers, noeste havenarbeiders, chique  cruisereizigers, 
maritieme technici of vastberaden kapiteins. Bewonder topstukken uit onze vooraanstaande 
collectie, zoals het oudste scheepsmodel van Europa of de zeekaarten van 
meestercartograaf Joan Blaeu. Ga met je kinderen op avontuur in de haven van Professor 
Plons of doe mee aan een van de vele activiteiten. Het museum ligt in de oudste en grootste 
museumhaven van Nederland waar je op historische schepen en kranen beleeft hoe de 
wereldhaven Rotterdam op déze plek begon. Maritiem Museum, een wereld die je raakt!  

 

https://www.hetscheepvaartmuseum.nl/bezoek/openingstijden
https://www.maritiemmuseum.nl/ontdek-het-museum-1


 

 

Kleutergroepen 
De komende weken zijn de kleuters nog bezig met het thema Lente en Pasen! 
Na de meivakantie gaan we op ontdekkingsreis! Net als Columbus reizen we op een schip 
over oceanen! We ontdekken nieuwe landen, volkeren, dieren en lekkere hapjes. 
Dit thema leent zich voor allerlei activiteiten op het gebied van muziek, dans, drama, taal, 
rekenen en  creativiteit. Mogelijkheden genoeg om de fantasie van de kinderen te prikkelen!  

Ateliers groepen 3-4-5 
VOC, geschiedenisatelier, juf Fabienne 
De VOC/ WIC wat is dat eigenlijk? Wanneer zijn zij opgericht en 
wat deden ze? Hoe zijn al die heerlijke gerechten zoals curry, 
kaneelkoekjes en dat heerlijke stukje chocola hier in Nederland 
terecht gekomen? Tijdens deze ateliers lessen ga je hierover 
meer te weten komen. Ook ga je zelf aan slag met het bouwen 
van jouw perfecte boot. Wat had zo’n VOC schip nou allemaal 
nodig, hoe anders waren die schepen vergeleken met nu en wat 
als er geen VOC was geweest? Op al deze vragen ga je in de 
komende atelierlessen antwoorden krijgen!  
 

Kunst uit ontdekte landen, kunstatelier, juf Mascha 
In dit atelier zijn we vooral lekker creatief bezig.  
In de tijd van de ontdekkingsreizigers zijn er heel veel prachtige 
dingen ontdekt,  
 
overgenomen en zelfs meegenomen (is dat terecht of niet… en 
moeten nu wellicht weer worden teruggeven).  
Wij gaan een aantal van die (kunst) voorwerpen maken, leren uit welk 
land ze komen en wat de functie was. We lopen dan trouwens gelijk 
even langs de Geomuur om te kijken waar het ontdekte land ligt en bij 
welk werelddeel het hoort!  

 
Slavernij en plantages, juf Anouk 
 
Tijdens dit atelier horen jullie een verhaal 
over de slavernij tijdens de VOC en WIC. 
Jullie leren wat een slaaf is en wat voor 
werk de slaven moesten doen. We 
ontdekken waar kleding van gemaakt wordt, maar ook wat er 
allemaal moet gebeuren moet voordat een chocoladereep in de 
supermarkt ligt. Jullie gaan je eigen chocoladereep wikkel 
ontwerpen en we gaan knutselen met katoenen stofjes.  



 

 
Biologie, juf Koos                                                       groep 3: 3 lessen,  

(groep 4 en 5 één 1 les ivm zwemmen) 

Ontdekkingsreizigers ontdekten in allerlei landen bijzondere 
dieren en planten, 
zoals bijvoorbeeld de dodo op Mauritius en bijzondere dieren 
op de Galapagoseilanden. 
Wat was de dodo voor dier en hoe komt het dat hij uitgestorven 
is?  
Onbekende dieren werden vaak nagetekend door 
scheepsgenoten en ook meegenomen naar andere landen, 
waardoor kennis van de dieren in de wereld ontstond. 
We horen verhalen, spelen een dierenmemory van bijzondere dieren, tekenen en 
maken een collage.  
 
De wereld van muziek, muziekatelier, juf Esther (groep 3, 4 en 5) 
De ontdekkingsreizen brachten ons niet alleen andere voorwerpen en ander eten, het bracht 
ons ook in contact met andere muziekstijlen. In deze lessen gaan we naar muziek luisteren 
en de verschillen en overeenkomsten horen tussen de traditionele muziek en de huidige 
muziek uit de verschillende delen van de wereld.  

 
 
 
We gaan ontdekken welke sfeer je met verschillende 
instrumenten kunt opwekken en versterken. 
 
En in de laatste les gaan we het hebben over typisch 
Afrikaanse muziek en sluiten we af met een coole, 
ritmische workshop.  

 
Columbus de ontdekkingsreiziger, juf Esther (groep 3, 4 en 5) 
Christoffel Columbus wordt gezien als de ontdekker van Amerika 
in 1492. Hijzelf heeft echter nooit geweten dat het niet Indië was 
waar hij aankwam. We gaan op de kaart kijken welke route hij is 
gevaren en we leren de namen van de schepen waarmee hij de 
oversteek maakte.  
 
Om te kunnen reizen moesten er veel instrumenten worden 
uitgevonden, waaronder het kompas, zandloper, kwadrant, 
Jacobsstaf en een astrolabium. Hoe werkten deze instrumenten 
eigenlijk, er waren nog geen satellieten! 



 

Ateliers groepen 6-7-8 
VOC, geschiedenis atelier, juf Fabienne 

De VOC/WIC wat is dat? Wanneer zijn zij opgericht en wat 
deden ze? Hoe zijn al die heerlijke gerechten zoals curry, 
kaneelkoekjes en dat heerlijke stukje chocola hier in Nederland 
terecht gekomen?  Een eitje eten met peper en zout, was 
vroeger niet zo normaal. Want waar kwamen peper en zout 
vandaan? Tijdens deze atelierlessen ga je hier meer te weten 
over komen. Ook ga je zelf aan slag met het bouwen van jouw 
perfecte boot. Wat had zo’n VOC schip allemaal nodig, hoe 
anders waren die schepen vergeleken met nu en wat als er geen 
VOC was geweest? Op al deze vragen ga je in de komende 

ateliers lessen antwoorden krijgen!  
 
Kruiden, Specerijen en Kook Atelier, Juf Eva  
Ruiken, bekijken en proeven… Hoe heten de specerijen en 
kruiden die we gebruiken en waar komen ze vandaan? 
Hoe smaken ze en in wat voor gerechten gebruik je ze? Dit 
zijn voorbeelden van vragen waar we tijdens het atelier 
antwoord op gaan krijgen. We gaan niet alleen vragen 
beantwoorden over kruiden en specerijen, maar we gaan 
ermee aan de slag! We zullen een groot gedeelte van dit 
atelier in de keuken te vinden zijn.   
 
Slavernij en plantages, juf Anouk 
Tijdens het atelier gaan we onderzoek doen naar de Slavernij in de 
tijd van de VOC en WIC. De Slavernij is een zwarte periode uit de 
geschiedenis.  
Waarom is het nu zo belangrijk dat we over de slavernij iets te 
weten komen? Door mensen te kopen, werden mensen dingen→ 
Wat vind ik hier eigenlijk van? Wat is het gevolg van de afschaffing 
van de slavernij? Zie ik hier nu nog iets van terug in onze 
maatschappij? En wat hebben fairtrade producten te maken met de 
slavernij? Jullie gaan hier zelf onderzoek naar doen. Alle 
antwoorden verwerken jullie in een lapbook.  
 
 
 
 
  



 

 
 
 
Kunst uit ontdekte landen, kunstatelier, juf Inge en juf Anne 

Dit wordt een creatief atelier! 
We leren over Chinees porselein (Azië), de cultuur en kunst van de 
Maori (Nieuw Zeeland) en natuurlijk vergeten we Amerika niet met 
Columbus en de Indianen. 
Wij gaan zelf ook lekker aan de de slag en maken kunstwerken, 
geïnspireerd op de kunst uit de ontdekte werelddelen. 
 
 
 
 

De wereld van muziek, muziekatelier, juf Charlotte 
Yes, een echt muziekatelier! We gaan kijken en luisteren naar muziek uit verschillende delen 
van de wereld en waar we dit nog in terug zien. We gaan ontdekken welke sfeer je met 
verschillende instrumenten kunt opwekken en versterken. 
En wist jij al dat er een relatie is tussen de slavernij vroeger en de muziekstijl de blues?  

 
Je gevoelens en ideeën vertellen in een lied. Dat deze de 
mensen vroeger, maar nu nog steeds. Zou jij dat zelf ook 
kunnen denk je?  
En in de laatste les gaan we het hebben over typisch 
Afrikaanse muziek en sluiten we af met een coole, 
ritmische workshop.  
 
 

 
 
Ontdekkingsreizigers, juf Carolien 
Wat hebben Columbus, Abel Tasman, Marco 
Polo, James Cook, Vasco da Gama, Barentz 
met elkaar te maken? Het zijn allemaal 
ontdekkingsreizigers! We leren over wanneer 
deze mannen leefden, wat zij ontdekten en wat 
zij ons hebben nagelaten. 
Ook stellen we onszelf vragen vanuit de 
Denkbubbels van de Noordwijkse Methode: 

● Als ik op een schip zou werken, hoe ziet 
het leven er voor mij dan uit? 

● Als ik een inwoner was van een ondekt 
land, hoe zou ik het dan vinden als 
iemand zich mijn land toegeëigend? 

 



 

 
 

vrijdagmiddag ateliers 
 
Balsport en bootcamp - Juf Anouk 
Ben jij sportief? Wil jij supersterk worden en stoere dingen doen? Dan is bootcamp iets voor 
jou!  
Rennen, estafettes, spellen in wedstrijdvorm, been-, arm, borst- en buikspieroefeningen…En 
dat allemaal in de buitenlucht! Bij slecht weer zullen we in de gymzaal balsporten doen.  
 
Programmeren - Juf Carolien 
Een robot hoort geen fouten te maken. Toch gaat er wel eens wat fout met een robot, hoe 
kan dat? Mensen moeten robots inprogrammeren, anders weten ze niet wat ze moeten 
doen. Maar als we ze niet goed programmeren, dan gaat het fout.  
Tijdens deze keuzeateliers gaan we met diverse online applicaties aan de slag met de 
beginselen van programmeren.  
 
Stopmotion maken - Juf Fabienne  
https://www.youtube.com/watch?v=tFDL5SAMHa8  
 
Lego - gastdocent 
Young Engineers komt tijdens het keuzeatelier een paar lessen geven waarin we elke les 
iets leuks gaan bouwen met technisch LEGO! Lijkt het je leuk om dit te doen? Geef je dan 
op voor onze lessen! Er is plek voor maximaal 16 kinderen. De lessen zijn zowel voor 
jongens als meisjes leuk! Er kan zowel alleen als samen worden gebouwd.

 
 
Musical groep 8 - juf Mascha 
Groep 8 besteedt de vrijdagmiddagen van dit thema aan het oefenen en voorbereiden van 
de eindmusical! 

https://www.youtube.com/watch?v=tFDL5SAMHa8

