
De eerste twee schoolweken, waarin het kennismaken met de groep 

centraal stond, zitten er al op. De kinderen, maar ook de leerkrachten 

zitten weer in het schoolritme. 

De wisseling tussen de seizoenen begint langzaamaan zichtbaar te 

worden. De warme dagen zijn geteld, buiten is het eerder donker en de 

regen laat zich weer vaker zien. De komende periode staat het thema 

‘’En toen..’’ centraal. De kinderen worden uitgedaagd om na te denken 

over verschillende vraagstukken. Wat gebeurde er toen? 

In de groepen 0-1 en 2 gaan de kinderen werken rondom verschillende 

sprookjes. 

De groepen 3 en 4 gaan terug in de tijd en ontdekken hoe groot een 

dino is, hoe de oermensen eruit zagen en maken kennis met 

grotschilderingen. 

In de groepen 5 en 6 staat het onderwerp klimaatverandering centraal. 

De kinderen ontdekken wat redenen zijn voor klimaatverandering en 

zien welke gevolgen klimaatverandering voor de aarde kan hebben. 

De groepen 7 en 8 werken rondom oorlog en vrede. Het onderzoeken 

van verschillende oorlogen staat centraal. Hoe is het leven tijdens een 

oorlog en kun je een oorlog voorkomen? 

* De kinderen in iedere groep, gedurende het thema, zelf vragen 

opstellen over wat ze willen leren?

* In klassenboek (schoolapp) foto’s te zien zijn over het thema in de 

klas?

* Je uw kind, vanaf vrijdag 23 september om 15:00u, weer kunt 

inschrijven voor creatieve, culturele activiteiten in Eindhoven? Bekijk 

Activiteitenoverzicht (kiesjesportenkunst.nl)voor meer informatie.

En toen.. 
12 september tot 21 oktober

Wist je dat..

https://www.kiesjesportenkunst.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=169&projecten%5B0%5D=2835&sort=name


Activiteiten en excursies

Algemeen

* Opening Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek is een jaarlijks terugkerende periode van 

tien dagen ter promotie van kinderboeken. Dit jaar duurt de 

Kinderboekenweek van 5 tot 16 oktober. Het thema is dit 

schooljaar gi-ga-groen! Op woensdag 5 oktober wordt de 

Kinderboekenweek feestelijk geopend. 

* Voorleesshow 

Op vrijdag 14 oktober is er een voorleesshow voor de onder-, 

midden- en bovenbouw!

Meer informatie over de Kinderboekenweek volgt!

Groep 0-1 en 2

* Themaopening 

Op dinsdag 20 september is het thema ‘’En toen..’’ op een 

betoverende manier geopend. De kinderen zijn meegenomen in 

het grote sprookjesboek. 



Activiteiten en excursies

Groep 3 en 4

* Themaopening 

Het thema wordt geopend met echte fossielen. Hoe ziet een 

haaientand eruit? Hoe groot zijn mammoetkiezen? De 

kinderen gaan het zelf ontdekken.

* Circuit  

In vier weken tijd gaan de kinderen in circuitvorm 

groepsoverstijgend terug in de tijd. Het maken van brood, 

kleien van fossielen, het creëren van een muurschildering met 

zelfgemaakte verf en het bekijken/maken van een dino skelet 

staan in het circuit centraal.



Activiteiten en excursies

Groep 5 en 6

* Themaopening

Het thema is aan de hand van de vakantieverhalen van de 

kinderen geopend. Hoe weet je wat voor weer het wordt? Waar 

komt een weersvoorspelling vandaan? Wat is extreem weer?

* Voorstelling ‘Stuk!’

Op donderdag 29 september komt de voorstelling ‘Stuk!’ van 

theater Lapstok naar school. Deze voorstelling neemt de kinderen 

op een humoristische wijze mee over het onderwerp 

klimaatverandering. 

De koning van het Land van Pendule heeft de winterwekker per ongeluk stuk 

gemaakt. Hierdoor duurt de winter al 6 maanden! De Tijdhandelaar twijfelt of 

het wel een goed idee was om de mensen zelf de seizoenen te laten regelen. 

Het is namelijk niet de eerste keer dat er een seizoenwekker is stuk gemaakt. 

Daarom besluit ze het land 4 uitdagende opdrachten te geven. Enkel wanneer 

die worden opgelost, krijgt Het land van Pendule een laatste kans en een 

laatste nieuwe winterwekker. 

https://vimeo.com/433977220?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=7

7316774

https://vimeo.com/433977220?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=77316774


Activiteiten en excursies

Groep 7 en 8 

* Themaopening 

Dinsdag 13 september is het thema ‘’En toen..’’ aan de hand van 

een live journaal geopend. In het journaal werden verschillende 

perspectieven over de beleving van de oorlog belicht. De 

nieuwsgierigheid bij de kinderen is gewekt!

* Museum ‘’Bevrijdende vleugels’’

Op dinsdag 11 en 18 oktober gaan de groepen 7 en 8 terug naar 

de tijd van de bevrijding. Het museum vertelt het heftige verhaal 

van onder andere de bevrijding van Zuid-Nederland aan het einde 

van de Tweede Wereldoorlog. In de verschillende hallen worden 

bezetting, onderdrukking en de uiteindelijke bevrijding belicht. 






