
In de wijk, maar ook in heel Nederland wordt volop gebouwd. De 

komende periode staat het thema ‘’Bouwen maar!’’ centraal. De 

kinderen worden uitgedaagd na te denken over verschillende 

vraagstukken en gaan hier op verschillende manieren mee aan de slag. 

In de groepen 0-1 en 2 gaan de kinderen het huis van Sinterklaas 

bouwen. 

De groepen 3 en 4 gaan het hebben over de mens als bouwer. Iedereen 

woont verschillend. Waarom is dit? Hoe bouw je een huis? De kinderen 

veranderen in architecten waarin zij hun eigen huis gaan bouwen!

In de groepen 5 en 6 gaan de kinderen de stad van de toekomst 

ontwerpen. Zij gaan terug in de tijd en bekijken hoe Eindhoven er 

vroeger uitzag, maar leren ook over het ontstaan van steden en de 

verschillen tussen een stad en een dorp. 

De groepen 7 en 8 onderzoeken hun favoriete emigratieland en vormen 

zich een beeld van alles wat daarbij hoort. 

* Onze school meedoet aan het project ‘Museumschatjes’ van Erfgoed 

Brabant? De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 gaan met de klas naar een 

museum.

* Onze school activiteiten organiseert met zorginstelling Berckelhof? 

* In de bibliotheek op school boeken te leen zijn over het thema?

Bouwen maar! 
31 oktober tot 23 december

Wist je dat..



Activiteiten en excursies

Algemeen

* Opening thema 

Romy Wijnstekers uit groep 4 heeft vorig schooljaar 

meegedaan aan de actie ‘Wereld met lef’. Zij wil de wereld 

een stukje schoner maken door afval in te zamelen in de wijk. 

Op donderdag 3 november wordt het thema op een 

spectaculaire wijze geopend met de voorstelling ‘Rotzooi!’ 

voor de hele school. In de klassen hebben de kinderen het 

onder andere over duurzaam bouwen, recycling en afval 

inzamelen. 

* Sinterklaasviering 

Op vrijdag 2 december is de sinterklaasviering. Meer 

informatie volgt. 

* Kerstviering

Op donderdag 22 december is de kerstviering. Meer 

informatie volgt. 



Activiteiten en excursies

Groep 1 en 2

* Sinterklaashuis

Op donderdag 1 december gaan de kinderen naar het 

Sinterklaashuis in Eindhoven waar zij onder andere een 

bezoekje brengen aan: 

De postkamer 

De pepernotenmachine 

De slaapkamer 

Sinterklaas en Ozosnel



Activiteiten en excursies

Groep 3 en 4

* Sinterklaaskasteel

Op donderdag 24 november gaan de kinderen naar het 

Sinterklaaskasteel in Helmond. Wegwijspiet wijst de kinderen 

de weg door het betoverende kasteel langs de zes magische 

kamers.

* Sjoelen 

Op donderdag 10 november gaan kinderen uit de groepen 4 

sjoelen met de ouderen van zorginstelling Berckelhof. 

* Kerstkaarten maken 

Op donderdag 8 december gaan kinderen uit de groepen 3 

kerstkaarten maken met de ouderen van zorginstelling 

Berckelhof. 



Activiteiten en excursies

Groep 5 en 6

* De spontane stad

Op woensdag 14 en 21 december komt er een architect naar 

school om samen met de kinderen een fictieve stad te bouwen. De 

kinderen denken na over welke gebouwen de fictieve stad nodig 

heeft, hoe de stad is ingedeeld, hoe mensen zich verplaatsen en 

nog veel meer bijbehorende ontwerpvraagstukken. 

Voor het project worden schone afvalmaterialen gebruikt die de 

kinderen zelf verzamelen.  



Activiteiten en excursies

Groep 7 en 8 

* Tijdreizen naar de toekomst

In samenwerking met MU en het Parktheater gaan de kinderen 

een toekomst bedenken en tot leven laten komen in het theater! 

Het project bestaat uit verschillende onderdelen. 

Op donderdag 10 november brengen alle kinderen een bezoek 

aan het MU Hybrid Art House. Onder begeleiding van een 

rondleider maken zij zelf een toekomstvraag. 

Op woensdag 23 en 30 november gaan de kinderen met een 

theaterdocent op school aan de slag om hun vraag te verbeelden. 

Op donderdag 8 december en maandag 12 december wordt het 

eindresultaat tot leven gebracht in het Parktheater. 



GROEP 1-2

GROEP 3-4 
HET BOUWEN VAN EEN HUIS

In Eindhoven zijn de meest prachtige
gebouwen te bewonderen. Allemaal

ontworpen door architecten. 
Loop eens deze wandelroute en 

verbaas je over al het moois wat er te 
zien is.

<--BOEKENTIPS-->

BOEKENTIP

Bouwen maar!

Het huis van Sinterklaas

Natuurlijk is een bezoekje aan het huis van Sinterklaas 

een uitermate leuk uitstapje om te ondernemen.

Wist je dat de Sint zelfs een eigen kasteel heeft?

Dit kun je bezoeken in Heeze. Het huis van Sinterklaas

is te bezoeken in Eindhoven. 

Een mooi voorbeeld: het van Abbe 

museum

https://www.thisiseindhoven.com/nl/zien-en-doen/recreatie/wandelroute-architectuur
https://sinterklaaskasteelheeze.nl/
https://sinterklaashuis-eindhoven.nl/


GROEP 5-6
STAD VAN DE TOEKOMST

Hoe zag Eindhoven er vroeger uit, en
hoe komt Eindhoven eruit te zien in de toekomst? 

Bij het Prehistorisch dorp in 
Eindhoven kun je een goed beeld krijgen van hoe 

Eindhoven ooit was.
Een idee van de toekomst kun je krijgen bij de 

tentoonstelling 'retro future' in het Evoluon.
Bekijk ook zeker de tip voor de groepen 3-4!

GROEP 7-8
EMIGRATIE

BOEKENTIP

BOEKENTIP

Bouwen maar!

Onderzoek doen naar verre oorden of dromen

over emigreren naar een totaal ander land? 

Kies een mooi boek uit in bibliotheek De Witte 

Dame en reis in gedachten naar de mooiste

plekken!

Wist-je-dat een bieb abonnement gratis is voor

iedereen onder de 18 jaar? Haal vandaag nog je 

pasje op!

Alle boeken uit deze nieuwsbrief zijn te leen bij de Bibliotheek

Eindhoven


