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Voorbereiding Kinderkunstfestival 2019 
groep 4-5-6 en 7 

 
informatie voor de leerkracht 
‘Reis mee!’ is het thema van de Kinderboekenweek 2019. Een mooi en toegankelijk thema omdat alle 
kinderen dagelijks reizen. Fysiek van huis naar school en terug, maar ze reizen ook in dagdromen en in 
hun verbeelding tijdens een voorleesverhaal of als reis door een prentenboek. Misschien wel terug in de 
tijd. Of naar de toekomst. Opgroeien en ervaringen opdoen is ook een reis. 
In het kader van het Kinderkunstfestival volgen de leerlingen drie creatieve workshops in de Voorste 
Venne. Met deze korte lesbrief kunt u het thema voor de leerlingen openen. 
 
Start 
Kringgesprek 
Inleiding: 
Wie van de leerlingen is wel eens op reis geweest? Waar ging de reis naar toe? Wat nam je mee? Hoe 
lang duurde de reis? 
Als je van huis naar school gaat, maak je dan ook een reis? Wat zie je onderweg? Wat ruik je? Wat voel je? 
Wat maak je onderweg mee? 
Is een droom ook een reis? Waar ga je dan naar toe? Ben je er dan echt geweest? 
Kun je naar het verleden reizen? Hoe dan? En naar de toekomst? 
 
Tekenopdracht 
Jullie reizen iedere dag. Van thuis naar school en terug. 
Teken die route en gebruik deze vragen: 
Hoe loopt de route? 
Hoe lang ben je onderweg? 
Reis je te voet, met de fiets of…? 
Kun je verdwalen? Waar kom je dan uit? 
Wat zie/ruik/voel je onderweg? 
Waar zie je iets opvallends? 
Wat is het spannendste stukje? Waarom? 
 
Heel fijn als je een foto van de tekening appt of mailt naar Marjolein: 
0619352236 / marjolein@trefpuntheusden.nl 
Graag voorzien van naam school, groep en leerkracht. 
 
Reflectie Kinderkunstfestival 
Nagesprek 
Welke workshop vond je het leukst? Waarom? Kun je nog iets uit de workshop laten zien/nadoen? 
Wat heb je geleerd? Vindt je dat interessant? 
Zou je meer willen weten van een van de workshops? Welke en wat wil je weten? 
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Verwerkingsopdracht 
schrijf een kort verslag van je bezoek aan het Kinderkunstfestival. 
Beschrijf wat je gedaan hebt, waar het plaatsvond en geef je mening. Vergeet vooral niet op te schrijven 
waarom je die mening hebt. 
 
Heel fijn als je je verslag appt of mailt naar Marjolein: 
0619352236 / marjolein@trefpuntheusden.nl 
Graag voorzien van naam school, groep en leerkracht. 
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