
Leerlingen op een speelse manier 
laten kennismaken met kunst? 
Bleef het verhaal van vogel Bob in 
het prentenboek 'Bob maakt kunst' 
van Marion Deuchars. Deuchars 
is onder andere bekend van haar 
creatieve doe-het-zelf-boek 'Echte 
kunst maak je zo' dat ook mee-
geleverd wordt bij deze les. Naast een interactief 
verhaal dus ook genoeg creatieve verwerkingen 
om mee aan de slag te gaan in de klas!

Deze les bevat alle ingrediën-
ten om een geweldig feestje 
te vieren! Het boek “Nog 100 
nachtjes slapen” wordt voor-
gelezen en besproken. Net als 
Dorus knippen we onze eigen 
slingers, bakken we taarten, 
pakken we cadeaus uit en spe-
len we een verjaardag spel. Spel en bewe-
ging staan centraal tijdens deze les. 

Boer Boris gaat weer op een nieuw avontuur. 
Deze keer gaat Boer Boris 
naar oma. In deze les wat 
leuke knutselopdrachten, 
spelen met letters en kennis-
maken met rekenen.

Gaan de leerlingen mee 
op programmeer-avon-
tuur met Cubetto? Cu-
betto is een vriendelijke, 
houten robot die kleuters 
kennis laat maken met programmeren. Er 
komt géén beeldscherm aan te pas. Met 
Cubetto leren kinderen de basisbeginselen 
van programmeren in verhaalvorm. Zonder 
beeldscherm, maar mét blokjes.

Wie zijn de grote 5 eigenlijk? Waar wonen ze 
en wat doen ze zoal? Het prentenboek “De 
grote 5” van Bella Makatini staat centraal. 
De prentenboeken “Heb jij misschien Olifant 
gezien? ”van David Barrow en “De leeuw in 
de muis” van Rachel 
Bright zijn toege-
voegd met extra 
materiaal. 

Tijdens deze les maken we een route voor 
Dash. Dit doen we door te meten en de app 
te besturen, oftewel 
programmeren voor 
kleuters. Lukt het Dash 
uiteindelijk om de route 
vol obstakels te rijden?
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