Themawaaier
BSO

Uitvinden & ontdekken

• Bouw je eigen zeepkist.
• Maak je eigen vlot en test of die
echt blijft drijven.
• Hoe maak je een snelle
ballon (proefjes.nl).

Fit & Fun

• Organiseer een zeepkistenrace.
• Ga fierljeppen door de weilanden.

Koken & Bakken

• Maak een menu voor in het
vliegtuig.
• Bedenk en kook een
heerlijk captainsdinner.

Chillen & Spelen

• Droom weg bij het
lezen van een boek
over astronauten.
• Speel met je
zelfgebouwde boot en
jij bent de kapitein.

Muziek, Theater & Kunst
Natuur & Avontuur

• Ga op knapzaktocht en onderzoek.
• Maak foto’s van verschillende vervoersmiddelen
en beroepen en maak er een collage van.

• Beeld om de beurt een beroep uit en laat de
anderen raden welk beroep het is.
• Maak voertuigen van verpakkingen; auto’s,
vliegtuigen of boten.

Thema: Te land ter zee en in de lucht
In het thema Te land ter zee en in de lucht hebben we het over verkeer, de vervoersmiddelen en over reizen. Binnen dit
thema kijken we ook naar wat er om ons heen allemaal gebeurt. Hoe komen mensen van de ene op de andere plek? Welke
vervoersmiddelen kennen we allemaal? Welke zijn gewoon en welke juist bijzonder? Met welke heb je wel eens gereisd? En welk
beroep hoort bij een vervoersmiddel? Bouw je eigen vervoersmiddel, verkleed je als piloot, wordt een astronaut of de kapitein
van een schip. Waar moet je allemaal op letten als je aan het reizen bent? De kinderen ontdekken welke beroepen horen bij de
verschillende vervoersmiddelen en wat hun hierbij het meeste aanspreekt.
Tip: bouw in teams een vervoersmiddel (zeepkist) en organiseer in de laatste week van het thema een wedstrijd (bijvoorbeeld
met ringsteken). Nodig daarbij ouders uit om te komen kijken en sluit het thema feestelijk af.
Lees meer op intranet via: Activiteiten > Thema’s > Te land ter zee en in de lucht.
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Op het Kinderwoud Intranet vind je meer informatie over het thema; onder andere activiteiten per
leeftijdscategorie, boekentips en links naar leuke websites. Ga via het hoofdmenu naar Activiteiten > Thema’s
en kies voor Te land ter zee en in de lucht.
Kijk ook op de Pinterest-pagina van Kinderwoud. Hier vind je een bord speciaal gemaakt voor het thema
Te Land ter zee en in de lucht.

Inrichting groep/ locatie
• Richt een thematafel in met allerlei voertuigen en/of beroepen.
• Maak een straat, met huizen, verkeer, zebrapad en politieagenten.
• Hang vliegtuigen op en zet auto’s (van karton) neer.
• Maak een parcours op het plein.
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