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Met trots presenteert Brede 
School Lochem het nieuwe 
programma 2020-2021 voor alle 
basisscholen en aangesloten 
kinderopvangorganisaties in de 
gemeente Lochem. 

De Brede School Lochem is 
een samenwerkingsverband in 
opdracht van gemeente Lochem 
bestaande uit de 16 basisscho-
len, het Staring College en alle 
kinderopvangorganisaties in 
gemeente Lochem. Als partners 
zijn de Muzehof Centrum voor 
de Kunsten in Zutphen, de 
Graafschap bibliotheken en een 
groot netwerk van aanbieders 
betrokken. De Brede School 
Lochem is onderdeel van Stich-
ting Welzijn Lochem. Het team 
bestaat uit een coördinator en 
een aantal coaches werkzaam 
op het gebied van sport, jeugd, 
cultuur, lezen & media en de 

JOGG-regisseur (Jongeren op 
gezond gewicht).

Elk jaar stellen wij ons program-
ma samen in samenwerking 
met alle partners waarbij zoveel 
mogelijk rekening gehouden is 
met de wensen en behoeften 
van scholen en het lokale 
netwerk. Het aanbod en het in-
schrijven gaat nu voor het eerst 
digitaal via de website www.
bslochem.nl. Dit kan doordat we 
aansluiten bij het digitale sys-
teem van Muzehof, Edso/KCE-
gids. Ons magazine verschijnt 
eenmaal per jaar. Het aanbod 
op de website wordt regelmatig 
uitgebreid, een reden om de site 
vaker te bezoeken. 

De Brede School Lochem levert 
een bijdrage aan de ontwikke-
ling van kinderen in gemeente 
Lochem. Dat doen wij niet alleen 

met aanbod van lessen, activi-
teiten en leskisten, maar ook 
door het aanbieden van deskun-
digheidsbevordering voor pro-
fessionals en het organiseren 
van informatieve bijeenkomsten 
voor ouders. Voor maatwerk 
kunt u ook altijd contact opne-
men met de coördinator.

Wij hebben met veel inzet, ener-
gie en creativiteit dit aanbod 
ontwikkeld en hopen dat het u 
inspireert en enthousiasmeert. 
We zien de inschrijvingen graag 
tegemoet.
Inschrijven voor het Brede 
School programma 2020-2021 
is vanaf nu mogelijk tot 22 juli 
2020.

MICHIEL  
WOPEREIS-VERMEULEN
Coördinator 
Brede School Lochem mei 2020
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Coördinator Brede School 
Lochem
Michiel Wopereis
m.wopereis@welzijnlochem.nl
06 82293247

Sportcoach
Kees Damhuis 
k.damhuis@welzijnlochem.nl
0645837294

Sportcoach
Marjolijn Pezy
m.pezy@welzijnlochem.nl
06 30571492

Sportcoach
Joyce Elshof
j.elshof@welzijnlochem.nl
06 83897066

JOGG-regisseur
Tom Kleissen
t.kleissen@welzijnlochem.nl
06 53519369

Jeugdcoach
Irma Harmsen
i.harmsen@welzijnlochem.nl
06 50645669

Cultuurcoach
Aafje Hunink
a.hunink@muzehof.nl
06 28574516

Cultuurcoach
Tim Pardijs
t.pardijs@muzehof.nl
06 14661504

Lees/mediacoach
Hanny Polling
06 10204845  
hanny.polling@graafschapbibliotheken.nl

Coördinatie lees/mediaprogramma
Ine Kamp  
ine.kamp@graafschapbibliotheken.nl
06 10200497

Lees/mediacoach
Mandy Braakhekke 
mandy.braakhekke@

graafschapbibliotheken.nl

06-319 729 28

C O N T A C T
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U R E N  E N  K O S T E N
P R O G R A M M AT O E L I C H T I N G

ELKE school kan op jaarbasis een aantal 
uur gebruik maken van de inzet van de 
coaches, ook wel combinatiefunctionaris 
genoemd. De inzet van uren en kosten zijn 
niet voor alle coaches en aanbieders hetzelfde. 
Hieronder een overzicht.

De coaches van Stichting Welzijn Lochem 
(sport, jeugd, JOGG) kunnen kosteloos binnen 
het basisonderwijs 20 uur per schooljaar inge-
zet worden. Buiten het basisonderwijs wordt 
voor de inzet van de coaches een uurtarief van 
€69,50 per uur berekend.

De inzet van de cultuurcoaches van de 
Muzehof vindt u bij het kopje cultuur. De inzet 
van de lees- en mediacoaches van Graafschap 

Bibliotheken vindt u bij het kopje lezen & 
media. Aan de inzet van externe aanbieders 
zijn meestal kosten verbonden, dit staat bij de 
activiteit vermeld.

Voor alle coaches en aanbieders geldt dat 
maatwerk mogelijk is. Neem daarvoor 
contact op met de coach of aanbieder via 
de contactgegevens in dit magazine of via 
www.bslochem.nl.

Na inschrijving plannen we een afspraak om 
met de directeur of verantwoordelijke collega 
alle aangevraagde activiteiten in te plannen.

Volg Brede School Lochem ook op social media 
of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

FACEBOOK 
www.facebook.com/bredeschoollochem

INSTAGRAM
www.instagram.com/bredeschoollochem

Voor de nieuwsbrief stuurt u een e-mail 
naar m.wopereis@welzijnlochem.nl 
en u ontvangt de link.

W i j  v i n d e n  h e t  b e l a n g r i j k 

d a t  k i n d e r e n  g e z o n d  k u n n e n 

o p g r o e i e n  i n  d e  g e m e e n t e 

L o c h e m  e n  e e n  g e z o n d e 

l e e f s t i j l  o n t w i k k e l e n .  



S W L  l e v e r t  p r o f e s s i o n a l s 

d i e  k w a l i t a t i e f  h o o g 

b e w e g i n g s o n d e r w i j s 

a a n b i e d e n  e n  z o r g e n 

v o o r  e e n  v e i l i g  p e d a g o g i s c h 

b e w e e g k l i m a a t  w a a r i n  d e 

l e e r l i n g e n  z i c h  o p t i m a a l 

k u n n e n  o n t w i k k e l e n  o p 

m o t o r i s c h ,  c o g n i t i e f  e n 

s o c i a a l - e m o t i o n e e l  v l a k .  
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SPORT
Als sportcoaches handelen wij volgens een 
bepaalde visie over ons vak bewegings-
onderwijs:

Dit doen we door onder andere diverse 
workshops en bijeenkomsten bij te wonen 
over het bewegingsonderwijs zodat wij ons 
blijven ontwikkelen en op de hoogte zijn van 
de nieuwste trends.
Wij bieden in elke gymles meerdere differen-
tiatiemogelijkheden aan zodat elke leerling op 
zijn of haar niveau mee kan doen en succeser-
varingen kan opdoen.

Wij zien sport niet alleen als doel om 
motorische vaardigheden te verbeteren, 
maar zetten het juist ook in als middel om 
leerlingen cognitief uit te dagen en 
sociaal-emotioneel te laten groeien.

JOGG 
JOGG staat voor Jongeren op Gezond 
Gewicht. JOGG is een community-aanpak, 
die gezond eten en bewegen voor kinderen 
makkelijker en aantrekkelijker maakt. Het 
dient als een paraplu en zorgt voor samenhang 
tussen de activiteiten die we op dit gebied 
doen in onze gemeente. Hierdoor kunnen we 
meer bereiken voor en met de jeugd. 
“Sinds 2015 is JOGG actief in Lochem”.

We maken de plekken waar veel kinderen 
komen gezonder. Zodat ze thuis, op school, 
of op hun sportvereniging meer bewegen en 
gezonder eten. Zo maken we gezond opgroeien 
de normaalste zaak van de wereld.

NATUUR EN TECHNIEK
Ontdek de wereld om je heen.
Kijken en kennismaken met mensen uit de 
praktijk en op onderzoek uitgaan. Kinderen 
gaan op onderzoek in hun directe omgeving 
samen met lokale aanbieders. Het biedt de 
mogelijkheid om talenten van kinderen (en 
leerkrachten) te ontdekken. Het programma 
draagt bij aan de ontwikkeling van de 21e 
-eeuwse vaardigheden voor kinderen en het 
onderwijs. Op onderzoek in de natuur, sterren-
stelsel en naar duurzaamheidsvraagstukken, 
maar ook gewoon in de klas, met speciale 
ontdekleskisten.

BURGERSCHAP 
Ontdek welke rol jezelf kunt hebben in de 
wereld om je heen.
Burgerschapsvorming brengt jonge burgers 
(want dat zijn leerlingen immers!) de basis-
kennis, vaardigheden en houding bij die nodig 
zijn om een actieve rol te kunnen spelen in 
de eigen leefomgeving en in de samenleving. 
Die kennis komt niet alleen uit het boekje, 
maar wordt ook geleerd door te oefenen in 
de praktijk. Burgerschapsvorming is niet 
bedoeld om brave burgers voort te brengen. 
Democratisch burgerschap geeft recht op een 
afwijkende mening. Bij burgerschapsvorming 
denken we aan democratie en participatie.

SOCIAAL EMOTIONELE 
ONTWIKKELING
Ontdek je eigen persoonlijkheid.
De sociaal-emotionele ontwikkeling is de 
ontwikkeling van een eigen persoonlijkheid, 
overeenkomstig met verwachtingen en 
gedragingen uit de sociale context. Bij de 
sociaal-emotionele ontwikkeling hoort onder 
andere het ontwikkelen van emoties, het 
zelfbeeld en het temperament van het kind. 
De sociaal-emotionele ontwikkeling is te 
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splitsen in de sociale en de emotionele 
ontwikkeling.

De sociale ontwikkeling omvat het krijgen van 
begrip voor andere mensen en het ontwikkelen 
van positief gedrag en vaardigheden ten op-
zichte van de medemens. Hier valt ook sociale 
cognitie onder. Dat wil zeggen dat het kind 
kennis heeft van omgangsregels en relaties 
tussen mensen.
De emotionele ontwikkeling wil zeggen dat 
het kind leert om de gevoelens van zichzelf en 
anderen te begrijpen en om daar goed mee om 
te gaan. 

CREATIEF EN KNUTSELEN
Om te kunnen knutselen zullen de nodige 
vaardigheden geleerd moeten worden. 
Denk hierbij aan knippen, plakken, vouwen, 
kleuren, prikken, et cetera. Ook zullen de 
eigenschappen van stoffen en materialen 
geleerd moeten worden (bijvoorbeeld wat te 
knippen is en wat niet). Kinderen zullen met 
diverse gereedschappen in aanraking komen 
zoals een schaar en lijm. Op school wordt dit 
in het normale curriculum aangeboden, ter on-
dersteuning hebben we dit jaar dit onderdeel 
opgenomen.

CULTUUR
De cultuurcoach van de Muzehof zorgt voor 
kunst in de klas. Hiervoor is het Cultuurpro-
gramma 2020-2021 samengesteld, waarover 
in deze gids meer te lezen valt. Dankzij het 
Convenant Cultuureducatie Primair Onderwijs 
2019-2025 kunnen scholen beschikken over 
een uitgebreid cultuuraanbod. Doel hiervan 
is dat alle kinderen in hun schoolcarrière van 
acht jaar tenminste één keer een professio-
nele artiest ontmoeten. Zes disciplines komen 
daarbij aan bod: dans, drama, beeldende kunst, 
literatuur, (nieuwe) media en muziek. 
De interne cultuur coördinatoren (ICC’ers) van 
de basisscholen hebben hierover contact met 
de cultuurcoach. De cultuurcoach is de 
vraagbaak voor de basisscholen als het gaat 
om recente ontwikkelingen in het culturele 
veld: de regels, subsidies, cursussen en 
symposia. 

Onderdelen Cultuurprogramma
Het Cultuurprogramma bestaat uit een basis-

menu, aangevuld met een, twee of drie extra 
onderdelen. Een school kiest een extra activi-
teit voor de hele school, de invulling kan per 
klas verschillend zijn. Iedere school én iedere 
klas kan zo zijn eigen tempo bepalen, prioritei-
ten stellen en thematische keuzes maken. 

Het Cultuurmenu bestaat uit verschillende 
concerten, voorstellingen en gastlessen. 
Scholen kunnen dit aanvullen met een Kinder-
boekenweekvoorstelling rond thema ‘En toen’, 
een Brede school-activiteit en/of een activiteit 
uit de Erfgoedleerlijn Reizen in de Tijd (www.
reizenindetijd.nl). Een overzicht van alle moge-
lijkheden is te vinden op pagina 00 De beschrij-
vingen van de verschillende voorstellingen, 
workshops, gastlessen en (musea)bezoeken 
staat op pagina 00

Geldzaken: lumpsum plus prestatiebox 
gelden
Schoolbesturen krijgen geld van het rijk om 
meerdere activiteiten uit het cultuurprogram-
ma te kiezen. De school hoeft hiervoor geen 
subsidie aan te vragen.

Budget school
De lumpsum is één budget voor alle kosten 
dat scholen ontvangen van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Scholen 
betalen er naar eigen inzicht personeel, 
leermiddelen, excursies, presentaties, 
deskundigheid en schoolontwikkeling van. 

Voor culturele activiteiten zit er in de lumpsum 
een potje dat Velo heet (vereenvoudigde 
Londo-gelden). Elke school krijgt € 105,31 per 
school en € 4,39 per leerling Velo-geld. Dit geld 
is voor culturele activiteiten, de aanschaf van 
een methode, materiaal of scholing voor het 
personeel over cultuureducatie. 

Daar kan nog geld uit de prestatiebox bijge-
voegd worden. Dit is geld dat scholen jaarlijks 
krijgen bovenop de lumpsum. Het mag naar ei-
gen inzicht besteed worden aan cultuureduca-
tie, wetenschap en techniek, talenontwikkeling 
of professionalisering van het onderwijsteam. 
Elke school krijgt 
€ 15,78 per leerling uit de prestatiebox. 

Kosten Cultuurprogramma

Iedere school in de gemeente Lochem krijgt het 
basis Cultuurmenu. Dit kost € 5 per leerling. Dit 
kan aangevuld worden met andere onderdelen uit 
het Cultuurprogramma 2020-2021. Scholen kunnen 
kiezen uit een component Kinderboekenweek, 
Brede school of Erfgoed. Deze kosten € 6 per leer-
ling. Hoe meer componenten een school kiest, hoe 
meer korting. Sommige Brede school-componenten 
hebben een meerprijs. Als dat het geval is wordt 
dat genoemd in de gids bij de genoemde activiteit. 
Als er niks staat valt het binnen de kosten voor het 
afnemen van een extra component. 

Soort menu  Korting  Kosten 
Basis cultuur menu  50% € 5
Basismenu (1 component) 6 % € 10,45
Basismenu (2 component) 11 % € 15,15
Basismenu (3 component) 17 % € 19,09

Inschrijven
Scholen bestellen hun Cultuurprogramma via 
www.bslochem.nl. Zie elders in deze gids voor 
aanwijzingen voor het inloggen. De cultuurcoach is 
beschikbaar voor advies en hulp bij het kiezen uit 
het Cultuurprogramma.  
Inschrijven kan tot 22 juli 2020.

LEZEN EN MEDIAWIJSHEID
De gemeente Lochem zet sinds september 2012 
combinatiefunctionarissen in. Een deel van de inzet 
wordt gedaan door medewerkers van Graafschap 
bibliotheken. De gemeente Lochem heeft als een 

van de doelen: het uitvoeren en/of ondersteunen 
van activiteiten gericht op leesbevordering en 
mediawijsheid door de lees-mediacoach.

Hanny Polling, lees-mediacoach                                                                                                                                  
Nettelhorst, De Branink, PWA, Barchschole, 
Van der Hoevenschool, Joppeschool, 
Vullerschool, Julianaschool en Beatrixschool
Mandy Braakhekke, lees-mediacoach        
De Rank, Vennegötte, Prins Hendrik, Propschool en 
Josephschool, Bargerweide en Villa 60
Ine Kamp, coördinator                                                                                                                                      
Deelnemer overleggen combinatiefunctionarissen 
en aansturing lees-mediacoaches

Deze activiteiten dragen bij aan:
• Het vergroten van het leesplezier 
 van kinderen
• Het voorkomen van taalachterstanden bij
 kinderen, dan wel het zo snel mogelijk 
 aanpakken van deze achterstanden
• Het realiseren van een taalrijke omgeving  
 voor kinderen
• Het verbeteren en vergroten van de 
 woordenschat
• Het mediawijzer maken van kinderen en   
 ouders door het vergroten van informatie-
 vaardigheden en bewuster maken van de 
 do’s en dont ‘s op het internet.

Aan de scholen in Lochem is daarvoor het format 
van de Bibliotheek op school gepresenteerd.
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De Bibliotheek op school in een notendop:

• Structurele samenwerking tussen school,   
 bibliotheek, gemeente
• Gericht op aantoonbare verbetering van   
 lezen, taal, informatie- en mediavaardigheid 
 leerlingen
• Jaarlijks lees- en mediaplan met doelen en   
 activiteiten vormt het operationele 
 uitgangspunt
• Structurele aandacht voor lezen en media  
 wijsheid (ingeroosterd)
• Goede schoolmediatheek die past bij de 
 leerlingen van de school
• Alle leerlingen lid van de bibliotheek 
• Goede samenwerking tussen kundige en   
 opgeleide leescoördinator (school) en 
 lees- mediacoach (bibliotheek) 
• Resultaten worden gemonitord en 
 bijgestuurd
• Betrekken van ouders bij de taal- en 
 leesontwikkeling van hun kind.

Meer info: 
www.lezen.nl/nl/publicaties/
lees-bevordering-basisonderwijs-2019-
stand-van-zaken

Per school heeft de combinatiefunctionaris lezen 
en mediawijsheid 40 uren beschikbaar. Met de 
school wordt overlegd hoe die uren worden 
ingezet. Daarvoor wordt jaarlijks, in juni, een plan 
van aanpak gemaakt. De school kan daarbij kiezen 
uit een aantal programmaonderdelen. Kijk in het 
hoofdstuk lezen & media voor het aanbod.
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De coaches nemen leerkrachten, ICC’ers en 
schooldirecteuren graag mee in de nieuwste 
ontwikkelingen in hun vakgebied. Geef je op 
voor (een van) deze activiteiten via 
muzehof.nl of je coach.

GROTE DAG LUK DEWULF
Vrijdag 4 september 2020
Talent gaat niet over het uitblinken in een bepaalde 
activiteit maar over elke activiteit die vanzelf gaat 
en die voldoening oplevert. Die maakt dat de tijd 
vliegt, en dat je je batterijen oplaadt. Van je talen-
ten krijg je energie. Geef je op voor de derde ronde 
cursus tot Talentontdekker vanaf september 2020. 
Je kunt gelijk meedoen met de Grote Dag met Luk 
Dewulf zelf op vrijdag 4 september.

INSPIRATIEFEEST KINDERBOEKWEEK
14 september 2020
Leuk, zo’n Kinderboekenweek, in 2020 van 30 
september tot en met 11 oktober onder thema ‘En 
toen?’ Maar wat kan ik er in de klas mee? Op ons 
speciale inspiratiefeest geven we voorbeelden van 
workshops en voorstellingen voor in de klas. 

WEEK VAN DE OPVOEDING
5 t/m 11 oktober 2020
Tijdens de Week van de Opvoeding zijn er diverse 
activiteiten gepland, houd hiervoor onze nieuwsbrief 
en sociale media in de gaten. Bijzonder is de 
preventieavond ‘Puberperikelen’ op 7 oktober in 
samenwerking met gemeente Lochem, Tactus, GGD 
en Stichting Welzijn Lochem. Hierover volgt nog 
meer informatie. Ook volgt er een krantje met veel 
nuttige informatie en tips over opvoeden.

VISUAL THINKING STRATEGIES
7 oktober, 15 - 17 uur
Samen kijken is meer zien, is het motto van deze 
methode om met een groep beeldende kunst te 
bekijken. In één uur neemt Musea Zutphen je 
tijdens deze kennismaking mee in deze bijzondere 
manier van kunst beleven. Er is natuurlijk uitleg 
voor jouw doelgroep, maar het mooiste is het 
bezoek aan een actuele tentoonstelling waarin je 
direct ervaart hoe Visual Thinking Strategies werkt!

LEZING SUSAN LUTKE
28 oktober 2020, schouwburg Lochem, 20 uur
Onderwijskundige Suzan Lukte publiceerde eind 
2019 het boek Als de muziek er al is. Hierin stelt ze 

een nieuwe aanpak van muziekonderwijs voor. In 
Lochem vertelt deze veelgevraagde spreker, tevens 
docent en muzikant, over de waarde van muziek, en 
van cultuur in het algemeen.
 
EEN KLAS VOL SPULLEN
10 november 2020, 3 februari 2021, 14.30-17.30 uur
Van keukenla tot rommelzolder: erfgoed is overal! 
Maar wat is het eigenlijk? Tijdens deze training 
werk je met diverse concrete werkvormen, die je 
daarna kunt gebruiken met jouw leerlingen. De na-
druk van de opdrachten ligt op onderzoeken, beeld-
beschouwing en reflecteren. Zie ook cultuurcollege.
nl/trainingsaanbod 

ICC-CURSUS
Januari 2021
Als ICC’er ben je het aanspreekpunt voor kunst en 
cultuur binnen de school. Naar buiten toe ben je 
de contactpersoon voor de Muzehof en cultuuraan-
bieders. In deze cursus leer je een cultuurbeleid te 
ontwikkelen voor jouw school en sluit je aan bij het 
gemeentebrede ICC-netwerk. 

KINDERMUZIEKWEEK 
9 t/m 18 april 2021
Voor het eerste gehouden in 2019 om kinderen van 
0 tot 12 jaar tien dagen lang in aanraking met live 
muziek te brengen, begint de Kindermuziekweek 
net zo’n begrip te worden als de Kinderboekenweek. 
In 2021 van 9 tot en met 18 april. Muzehof sluit aan 
met Méér Muziek in de Klas, en laat zo ruim 10.000 
kinderen uit Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen 
swingen!

NATIONALE SPORTWEEK
 18 t/m 27 september  
Ontdek wat sport met jou doet tijdens de 
Nationale Sportweek. Deze week staat in het teken 
van verschillende sport-en beweeg activiteiten voor 
diverse doelgroepen. Veel lokale sportaanbieders 
zetten hun deuren open, voor iedereen die (weer) 
wil gaan sporten en/of bewegen. Zoek in de Natio-
nale Sportweek een leuke activiteit die bij jou past 
en doe mee!

NATIONALE BOOMFEESTDAG
Woensdag 17 maart 2021
Bomen geven energie!! Stop met al je klasgenoten 
energie in het planten van bomen tijdens onze 
nationale boomfeestdag.

S A V E  T H E  D A T E 
S t u d i e p r o g r a m m a  B r e d e  S c h o o l  L o c h e m D i g i t a a l  P l a t f o r m
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B S L O C H E M . N L
BEKIJKEN EN AANVRAGEN BREDE 
SCHOOL PROGRAMMA LOCHEM.
Ga naar de website www.bslochem.nl. 
Je ziet dan het volgende portalscherm.
 
Via de oranje buttons kun je het aanbod zien van de 
Muzehof (cultuur), Stichting Welzijn Lochem (Sport, 
JOGG en Jeugdcoach) en Graafschap bibliotheken (lezen 
& media).

Via de filteropties aan de linkerkant kun je zoeken, 
bijvoorbeeld op groep of thema. Door op een tegel te 
klikken krijg je alle detailinformatie van deze activiteit.

Als je teruggaat naar de beginpagina kun je bovenin 
inloggen met je schoolcode en wachtwoord. Vervolgens 
kun je je schoolgegevens controleren en aanvullen:
 
Daarna kun je het jaarprogramma gaan invullen. 
Per groep kies je de gewenste programmaonderdelen:

De uren voor de coaches van SWL worden automatisch 
berekend. De kosten voor het cultuurprogramma vul 
je samen met de coach van De Muzehof in.

Ben je klaar, dan kun je de volledige aanvraag indienen.

De items onder deskundigheidsbevordering, uitleenma-
teriaal en maatwerk kun je los van het jaarprogramma 
aanvragen.

Via Mijn School kun je het jaarprogramma en de 
planning opvragen, en wijzigingen doorvoeren:
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 De Beweegimpuls is een beweeginterventie  
 om de fitheid en motorische vaardigheden te  
 verbeteren. Daarnaast verhoogd het ook de 
kwaliteit van het bewegingsonderwijs doordat de groeps-
leerkracht uitgewerkte gymlessen krijgt. 

Thema  Sport, fitheid 
Niveau  Groep 5, 6, 7, 8
docent  Sportcoach
Kerndoel  57 en 58
KOSTEN  1 uur sportcoach

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

THEMA  Sport, fitheid
NIVEAU  Groep 5, 6, 7, 8
DOCENT  Sportcoach
KERNDOEL  57 en 58
KOSTEN  20 uur sportcoach

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

A A N B O D  S P O R T

 De fitklasse is gebaseerd op de Euro-
 fittest en is ontwikkeld om inzicht te  
 krijgen in hoe kinderen ervoor staan 
op het gebied van bewegen, sport en fitheid. Fitklasse 
heeft als functie om kinderen enthousiast te maken voor 
bewegen en als een signalerende functie door eventuele 
zorgwekkende resultaten op te sporen. Het levert een 
analyse op, op individueel en groepsniveau over de 
fitheid van de kinderen. De fitklasse bestaat uit 8 
onderdelen die elk een gedeelte van de lichamelijke 
fitheid van de kinderen testen (bijvoorbeeld lenigheid, 
sprongkracht en uithoudingsvermogen).

01

02

FITKLASSE

BEWEEGIMPULS 
TIJDENS DE GYMLES

 B r e d e  S c h o o l  L o c h e m 

LACROSS

 Een leuk en intensief teamspel  
 met bal, waarbij er ook een  
 beroep wordt gedaan op 
tactisch spelinzicht.

 Een onbekende, maar stoere en 
 uitdagende teamsport waarbij er een 
 beroep wordt gedaan op een goede 
hand-oog coördinatie en snelheid, tactiek en techniek.

THEMA  Balspelen

NIVEAU  Groep 7, 8

DOCENT  Sportcoach

KERNDOEL  57 en 58

KOSTEN  1 uur sportcoach

Voor meer info kijk op www.bsloche
m.nl

THEMA  Balspelen

NIVEAU  Groep 5, 6, 7, 8

DOCENT  Leerkracht of sportcoach

KERNDOEL  57 en 58

KOSTEN  1 uur sportcoach

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl
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Thema  Weerbaarheid, stoeispelen

Niveau  Groep 3,4, 5, 6, 7, 8

docent  Sportcoach

Kerndoel  57 en 58

KOSTEN  1 uur sportcoach

Voor meer info kijk op www.
bslochem.nl

Thema  Ouderavond
Niveau  Alle groepen
docent  sportcoach/JOGG regisseur
Kerndoel  57 en 58
KOSTEN  circa 3 uur

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

Thema  Weerbaarheid
Niveau  Groep 5, 6, 7, 8
docent  sportcoach
Kerndoel  57 en 58
KOSTEN  10 uur + 250 euro

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

Thema  Balanceren
Niveau  Groep 5, 6, 7, 8
docent  Sportcoach
Kerndoel  57 en 58
KOSTEN  1 uur

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

Thema  Freerunning
Niveau  Groep 6, 7, 8
docent  Sportcoach
Kerndoel  57 en 58
KOSTEN  1 uur

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

Thema  Sport, pauzespelen
Niveau  Groep 5, 6, 7, 8
docent  Sportcoach
Kerndoel  57 en 58
KOSTEN  1 uur sportcoach

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

Thema  Samenwerken, coöperatief 
Niveau  Groep 1 t/m 8
docent  Sportcoach
Kerndoel  57 en 58
KOSTEN  1 uur sportcoach

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

 Verschillende stoeispelen waarbij 
 leerlingen gecontroleerd leren 
 stoeien, bijvoorbeeld elkaar van 
een mat drukken of een bal afpakken.

 Ultimate Frisbee is een 
 wedstrijd vorm van frisbee. 
 Er zijn twee teams die tegen 
elkaar strijden. Als je de frisbee in de handen 
hebt mag je niet lopen, hierdoor moet je veel 
samenspelen. Officieel is er geen scheidsrechter 
aanwezig en ligt de nadruk op fairplay bij de 
deelnemers.

 Advies sportcoach: de sport-
 coach kan ondersteunen bij 
 vraagstukken over sport en 
beweegbeleid op school. Dit kan gaan 
over een vakwerkplan, opzetten van pauze-
spelen, coaching tijdens gymlessen enzovoort. 
De sportcoach denkt graag met u mee over een 
praktische oplossing of toepassing.

Ouderavond: de sportcoach of JOGG regisseur 
geeft tijdens een ouderavond informatie over 
sport, bewegen of gezonde leefstijl. De exacte 
inhoud van de avond wordt afgestemd met de 
wensen van de school en de ouders.

 Rots & Water (R&W) is een 
 weerbaarheidsmethodiek die 
 wetenschappelijk is onderbouwd. 
De sportcoaches zijn allemaal gecertificeerde R&W 
trainers. R&W kenmerkt zich door de psycho-fysieke 
didactiek. Dit betekent dat via fysieke oefeningen 
en het creëren van een sterke fysieke basis, 
sociale en mentale vaardigheden worden aangeleerd. 
De leerlingen leren door te ervaren en te voelen. 
Ze worden zich meer bewust van zichzelf (lichaams-
bewustzijn) en van anderen (inlevingsvermogen).

 Slackline is een evenwichtsactiviteit.  
 Tussen twee vaste punten wordt een  
 spanband gespannen op kniehoogte. 
De kinderen proberen naar de overkant te lopen 
en later kunnen ze “trucjes” doen.

 De stoere straatvariant van turnen.  
 Freerunning is op een leuke, 
 creatieve en uitdagende manier 
over obstakels heen komen. Dit doen kinderen door 
te klimmen, hangen, zwaaien, springen en rennen 
op hun eigen niveau. Oftewel iedereen kan meedoen!

 De assistent sportcoach komt 
 gedurende 4 tot 8 weken 1 keer per 
 week tijdens de pauze spelen op het 
plein. Er worden werkvormen gebruikt die gericht 
zijn op bijvoorbeeld samenwerken en coördinatie. 
Het programma is in overleg.

 Verschillende spelletjes waar   
 leerlingen samen spelen en 
 vooral samenwerken. Bij deze 
activiteiten zijn geen winnaars en verliezers, 
het gaat erom dat de kinderen samenwerken 
en samen plezier beleven.

 Een leuk en intensief teamspel
 met bal dat (meestal) gebaseerd   
  is op slagbal maar dan met 
 een twist.
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STOEISPELEN ULTIMATE FRISBEEKWALITEITSIMPULS
ROTS EN 
WATERTRAINING

SLACKLINE

FREERUNNING

PAUZESPELEN
COÖPERATIEVE SPELEN

BURNER GAMES

15 16

Thema  Samenwerken

Niveau  Groep 5, 6, 7, 8

docent  Sportcoach

Kerndoel  57 en 58

KOSTEN  1 uur sportcoach

Voor meer info kijk op www.
bslochem.nl

Thema  Tik-, ren, bal- en loopspelen Niveau  Groep 5, 6, 7, 8
docent  Sportcoach
Kerndoel  57 en 58
KOSTEN  1 uur sportcoach

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl



Thema  Sportdag 
Niveau  Groep 6, 7, 8
docent  Sportcoach en leerkrachten
Kerndoel  57 en 58
KOSTEN  1 uur sportcoach
DATUM 4 juni 2021

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

 Samen met Lochemse sportverenigingen 
 organiseren we de Lochemse sportdag 
 voor scholen uit de Lochemse kern. Het 
wordt een groot sportief spektakel waar je met de klas 
absoluut aan mee moet doen. Wie wint er dit jaar de battle 
of the schools?

14

LOCHEMSE 
SPORTDAG

 Sanne Brandt van Dansstudio Popup in 
 Lochem geeft verschillende danslessen ter  
 kennismaking voor alle groepen. 
De verschillende dansen zijn: Urban Jazz en Kids Dance.

THEMA  jazz fushion, dansen, hiphop, kids   dance, urban jazz, bewegen en muziekNIVEAU  Alle groepen
DOCENT  Sanne Brandt 
 van Dansstudio Pop-up
KERNDOEL  57 en 58
KOSTEN  Geen

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

URBAN JAZZ & 
KIDS DANCE

 LHC de Lochemse Hockeyclub verzorgt 
 kennismakingslessen voor alle groepen in het  
 basisonderwijs. Deze clinics worden gegeven op 
school in de gymzaal of op de locatie van LHC zelf (Koopsdijk 1b 
te Lochem). De scholen die in aanmerking komen zijn de 
scholen in de kernen Lochem, Barchem, Laren en Nettelhorst.

THEMA  Balspelen
NIVEAU  Alle groepen
DOCENT  Docenten hockeyclub LHC
KERNDOEL  57 en 58
KOSTEN  Geen

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

HOCKEY

BADMINTON 
LOCHEM

BADMINTON 
EEFDE

TENNIS JAZZGYM

BRIDGEN
 Badmintonclub Lochem verzorgt 
 meerdere kennismakingslessen tijdens 
 de gymles. Kinderen maken zo kennis 
met deze leuke sport! Er is ook een mogelijkheid tot 
het geven van een lessenreeks, bijvoorbeeld 3 weken 
achter elkaar een les.

 Badmintonclub Eefde verzorgt 
 meerdere kennismakingslessen 
 tijdens de gymles. Kinderen 
maken zo kennis met deze leuke sport!

 Maak kennis met tennis door 
 SV Harfsen Tennis. Zij verzorgen 
 tennis clinics op school in de 
gymzaal of buiten. Sla je een bal mee?

 Gymnastiekvereniging Brinio 
 geeft kennismakingsles Jazz 
 voor de basisscholen 
in de kern Lochem en Nettelhorst.

 Bridgen is vet cool! Leren bridgen  
 is niet moeilijk. Vind je rekenen  
 leuk, kun je je goed concentre-
ren? Dan is bridgen misschien iets voor jou. 
Lijkt het je leuk om te leren bridgen? Met een 
eenmalige les leren we je hoe je één spel op 
vier verschillende manieren kunt spelen, met 
vier verschillende uitslagen. Ben je nieuwsgierig 
geworden en wil je meer over bridge leren? Dan 
bieden we een cursus minibridge aan. 

Net als bridge is minibridge een denksport. 
Je hebt vier mensen nodig, een spel kaarten met 
52 kaarten, een tafel en 4 stoelen. Je speelt je 
met een partner, die tegenover je aan tafel zit. 
Twee tegen twee, het ene paar zit noord-zuid en 
het andere paar zit oost-west. Alle spelers tellen 
eerst hun punten. Degene met de meeste punten 
speelt het spel, de anderen spelen tegen. 
Tegenspelen is net zo belangrijk als spelen.

Tijdens het spelen van het spel leer je 
onthouden welke kaarten van een kleur 
gespeeld zijn en welke kaarten nog in de 
handen van de spelers zijn. Een waarschuwing 
is op zijn plaats: bridge is verslavend leuk!

THEMA  Denksport

NIVEAU  Groep 6, 7, 8

DOCENT  Jump85

KERNDOEL  57 en 58

KOSTEN  Geen

Voor meer info kijk op www.bsloche
m.nl

THEMA  Badminton
NIVEAU  Groep 4, 5, 6, 7, 8
DOCENT  Badmintonclub Lochem
KERNDOEL  57 en 58
KOSTEN  Geen

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

THEMA  Badminton
NIVEAU  Groep 4, 5, 6, 7, 8
DOCENT  Badmintonclub Eefde
KERNDOEL  57 en 58
KOSTEN  Geen

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

THEMA  Dansen, jazz
NIVEAU  Groep 3, 4, 5, 6, 7, 8
DOCENT  Brinio Lochem
KERNDOEL  57 en 58
KOSTEN  Geen

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

THEMA  
Balspelen, T

ennis

NIVEAU  
Groep 3, 4, 

5, 6, 7, 8

DOCENT  
SV HARFSEN T

ENNIS

KERNDOEL  
57 en 58

KOSTEN  
Geen

Voor meer in
fo kijk op w

ww.bslochem.
nl
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 Een dansles speciaal voor peuters, 
 aansluitend bij hun motoriek en 
 belevingswereld. Aan de hand van 
een thema of prentenboekje gaan we samen 
ontdekken wát en hóe we allemaal kunnen 
bewegen, ondersteund door passende en 
vrolijke muziek. De les duurt 45 minuten en is 
altijd een feestje!

 In een wereld vol prikkels is het 
 fijn als kinderen af en toe even 
 kunnen ontsnappen aan alle 
drukte. Spelenderwijs gaan we bij kinderyoga 
samen op zoek naar rust, door middel van 
beweging en ontspanning. Bij het uitbeelden 
van een verhaal wordt gebruik gemaakt van 
yogahoudingen, maar ook van spelletjes en 
muziek, ontspanningsmomenten en creativiteit. 
Het draagt bij aan een betere concentratie, 
meer vertrouwen in jezelf en in een ander. 
Tijdens kinderyoga is er geen sprake van 
(prestatie)druk of verwachtingen, kinderen 
voelen dat ze zichzelf mogen zijn. Ze genieten 
van de vrijheid en de rust, en hebben samen 
vooral heel veel plezier!

23

24

JAZZ FUSHION/
HIPHOP/KIDS DANCE

KINDERYOGA

Thema  Gymnastiek
Niveau  Groep 3, 4, 5, 6
docent  Brinio Lochem
Kerndoel  57 en 58
KOSTEN  Geen

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

 Wil je kinderen laten kennis maken 
 met gymnastiek? Gymnastiek-
 vereniging Brinio geeft kennis-
makingslessen gymnastiek en turnen. Het 
programma is in overleg.

22
GYMNASTIEK

Thema  jazz fushion, dansen, hipho
p,  

 kids dance, urban jazz, 

 bewegen en muziek

Niveau  Alleen voor peuters

docent  Sanne Brandt

Kerndoel  57 en 58

KOSTEN  Peuteraanbod: 45 euro 

 (excl btw) per les 

Voor meer info kijk op www.
bslochem.nl

Thema  Yoga, ontspanning
Niveau  Groep 1 t/m 8
docent  Lizelot Versteeg
Kerndoel  57 en 58
KOSTEN  Kennismakingsles: 25 euro per  
 groep. Workshop van 45 min.  
 45,00 euro. Workshop van 
 60 min.60,00 euro

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

Thema  Yoga, ontspanning
Niveau  Alleen voor peuters
docent  Lizelot Versteeg
Kerndoel  57 en 58
KOSTEN  Kennismakingsles: 25 euro per  
 groep. Workshop van 45 min.  
 45,00 euro. Workshop van 
 60 min.60,00 euro

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

  In zoete dranken, zoals frisdrank en vruchtensap,  
  zit suiker. Dat geeft energie, maar teveel ervan  
  kan zorgen voor overgewicht. Als kinderen meer 
water drinken in plaats van zoete drankjes zou dat enorm bijdragen 
aan gezond gewicht onder jongeren. Waterdrinken moet weer de 
gewoonste zaak van de wereld worden!

Ons lichaam heeft water nodig 
Ons lichaam bestaat tot wel 65% uit water. We verliezen elke dag 
water, bijvoorbeeld doordat we zweten. Hierom is het belangrijk om 
water in ons lichaam aan te vullen, ook voor de regulering van onze 
lichaamswarmte, vervoeren van voedingsstoffen naar onze cellen en 
de afvoer van afvalstoffen.

De workshop laat zien hoeveel water je stiekem 
binnenkrijgt
We leggen op een drankenbord vast hoeveel zoete drankjes er in een 
week tijd door de kinderen uit onze groep zijn gedronken. Hoeveel 
(zoete) drankjes drinken we met z’n allen? Hoeveel suiker zit daar in? 
Kinderen gaan onderzoeken hoe dat op jouw school en in jouw klas 
is. Je leert veel: wat betekenen bijvoorbeeld deze cijfers: 82%, 882, 16 
kilo minder in 1 week.

Uitvoering  
Een medewerker van project JOGG 
komt vertellen over Water drinken en 
door middel van de zelf meegenomen 
pakjes wordt er onderzoek gedaan 
naar de hoeveelheid suiker in zoete 
drankjes. De klas krijgt een dranken-
bord om de onderzoeksresultaten op 
te verwerken.

Thema  Beweging 
Niveau  Groepen 4, 5, 6, 7, 8
docent  Tom Kleissen
Kerndoel  57 en 58
KOSTEN  1 uur JOGG regisseur

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

THEMA  Gezondheid en voeding
NIVEAU  Groep 7, 8
DOCENT  JOGG medewerker
KERNDOEL  34
KOSTEN  1,5 uur JOGG regisseur

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

A A N B O D  J O G G
 Tijdens deze les ga je met de klas diverse   
 routes uitzetten om jullie school. Welke   
 routes zijn het leukst? Met een plattegrond 
worden er in groepjes diverse routes uitgestippeld. 
Zo kun je elke dag van de schoolweek (of 1x per week) 
een andere route kiezen. Deelnemende scholen ontvangen 
ook een startpakket. 

25

26

DAILY MILE - START!

DRINK WATER 
LEKKER FRIS!

P r o j e c t e n  g e z o n d e  l e v e n s s t i j l 

19

24a KINDER
YOGA
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GEZONDE 
SCHOOL VIGNET

GEZONDE 
TRAKTATIES 

GROENTE… 
DAT KOOKT 
LEKKER!  Voor elk kind speelt het een rol: de 

  schooltraktatie op zijn of haar 
  verjaardag. Echter blijken de 
traktaties vaak nog minder gezond, want wanneer 
een ouder of leraar voorstelt om voor een gezonde 
traktatie te kiezen klinken als snel de woorden “saai” 
en “niet lekker.” Met deze campagne vanuit Stichting 
Welzijn Lochem leren kinderen doormiddel van 
workshops vooral dat gezonde traktaties lekker én 
leuk kunnen zijn, maar ook bewust gemaakt van 
ongezonde keuzes voor tussendoortjes. 

 Tijdens deze kooklessen komt  
 er een echte kok op school die  
 samen met de kinderen gaat 
koken. Voorafgaand aan de les kan er door de 
klas gekozen worden uit een lijst van gerechten. 
Bij deze gerechten wordt er geen vlees gebruikt. 
De gerechten bestaan dus voornamelijk 
uit groentes. 

Tijdens de twee uur wordt de klas in twee 
groepen opgedeeld. De helft van de klas start 
met het koken. De andere helft start met het 
proeven van onbekende groentes en gaat hier 
ook een quiz over maken. Na ongeveer een uur 
worden de groepen gewisseld. Aan het eind van 
de les worden uiteraard de gekookte gerechten 
gezamelijk opgegeten. 

THEMA  Gezonde voeding

NIVEAU  Groep 7, 8

DOCENT  JOGG & RESTAURANT 

 LEKKER MEDEWERKERS

KERNDOEL  34, 40, 44

KOSTEN  Geen

Voor meer info kijk op www.bsloche
m.nl

THEMA  Gezonde voeding
NIVEAU  Groep 4, 5, 6
DOCENT  JOGG MEDEWERKER
KERNDOEL  34
KOSTEN  Geen

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

28
29  Gezonde leerlingen presteren  

  beter! Vindt u gezondheid ook  
  belangrijk? Ga dan aan de slag 
met de Gezonde school¬aanpak.

Wat is een gezonde school?    
Een Gezonde School besteedt zijn tijd en 
aandacht voor gezondheid zo effectief en 
efficiënt mogelijk. De Gezonde School aanpak 
helpt om planmatig en structureel te werken 
aan gezondheid en een gezonde leefstijl van 
leerlingen. De aanpak helpt om te focussen 
en een meerjarenplan te maken. Hierbij staat 
de school centraal: wat past bij de signatuur 
van de school en welke vragen en behoeften 
zijn er?

Gezonde school thema’s      
De Gezonde School aanpak bestaat uit diverse 
thema’s waarmee u aan de slag kan. Er kan 
gewerkt worden aan de volgende thema’s;
Voeding, Bewegen en sport, roken en alcohol, 
Welbevinden, relaties en seksualiteit, Fysieke 
veiligheid, Milieu en natuur, Mediawijsheid, 
Hygiëne. De JOGG projecten ‘Daily Mile’, ‘Gezon-
de traktaties’ en ‘Groente... dat kookt lekker!’ 
passen goed bij diverse thema’s.

Ondersteuning         
De JOGG-regisseur en Gezonde School 
adviseur van de GGD kunnen u gratis 
begeleiden bij de Gezonde School. Denk hierbij 
aan: Evalueren van de huidige activiteiten. 
Behoeftebepaling onder leerkrachten, ouders 
en leerlingen. Inventariseren van de huidige 
activiteiten en wensen. Ouderavonden en 
gastlessen. Het samenstellen van passende 
activiteiten Docentenworkshop om visie en/of 
prioriteiten te bepalen. Zoeken naar (lokale) 

financiële mogelijkheden.

Vignet behalen?     
Per thema is aangegeven aan welke criteria 
u moet voldoen om in aanmerking te komen 
voor een vignet. Als school het vignet haalt 
mag de school zich 3 jaar lang Gezonde School 
noemen. Binnen die 3 jaar kunt u kosteloos 
andere thema certificaten aanvragen. Het 
vignet is een kwaliteitskeurmerk voor scholen 
die werken aan het verbeteren van de 
gezondheid van hun leerligen. Als school kunt u 
ook aan de slag zonder een vignet te behalen.                                                                                                                                         
                  

Kosten: Ondersteuning bij de Gezonde School 
aanpak is gratis. Van school wordt wel inzet 
van mensen en middelen verwacht. De mate 
waarin en de hoogte van de kosten zijn afhan-
kelijk van de keuzes die u als school maakt. 
Er worden €150, administratiekosten gerekend 
voor een goedgekeurde aanvraag van het 
vignet Gezonde School.

Op www.gezondeschoolnog.nl vindt u 
informatie en nieuws en over de aanpak en de 
verschillende gezondheidsthema’s. Wilt u op 
de hoogte blijven van nieuws en activiteiten 
uit de regio? Volg de Facebook pagina van de 
Gezonde School Noord en Oost Gelderland.

27 Thema  Gezonde school 
Niveau  Alle groepen
docent  Tom Kleissen
Kerndoel  34
KOSTEN  Zie beschrijving in de tekst

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl
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Thema  Duurzaamheid
Niveau  Groep 5 t/m 8 
docent  Ervaren vrijwilligers van 
 Lochem Energie
Kerndoel  39, 42, 43
KOSTEN  Geen

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

A A N B O D  N A T U U R  &  T E C H N I E K

 Een leerzame gastles van twee 
 enthousiaste oud-docenten over de 
 energietransitie en duurzaamheid. 
Waarom is de energietransitie belangrijk? Hoe besparen 
we energie? Hoe wekken we duurzame energie op? 
LochemEnergie maakt elk jaar een nieuw lespakket. 
Er is hierin ruimte voor maatwerk per school. In een 
voorgesprek kan de school de eigen wensen aan 
Lochem Energie doorgeven. Na afloop van de les 
krijgen leerlingen een thermometerkaart, waarmee 
zo op school en thuis kunnen meten of de isolatie 
voldoende is. 

30

MASTERCLASS 
DUURZAAMHEID

 B r e d e  S c h o o l  L o c h e m 

CLEANWISE

BODEMDIERTJES

RIVIERKLEI
KLEIBEESTEN 

MAKEN!
 Cleanwise is het scholenpro- 
 gramma van Circulus-Berkel  
 waarbij kinderen, leerkrachten 
en alle andere medewerkers van basisscholen 
en voortgezet onderwijs hun afval scheiden 
op school en daar een educatief digitaal 
programma bij krijgen. Scholen die meedoen, 
laten hun grondstoffen (pmd, papier, gft) gratis 
meenemen in de normale inzamelroute van 
Circulus-Berkel. Scholen ontvangen containers 
voor het apart inzamelen van pmd, papier 
en/of gft. Ze worden bovendien bij de invoering 
begeleid met communicatie- en lesmateriaal. 
Het digitale lesprogramma kan ook los 
gebruikt worden.

 Dit is een digitaal lespakket. 
 Leerlingen gaan kennis maken met 
 verschillende soorten bodemdiertjes. 
Ook leren ze waarom deze diertjes zo belangrijk zijn 
en waar ze leven. Dit lespakket past goed bij de 
leskist bodemdiertjes.

Thema  Natuurbeleving, 
 natuur onderzoeken
Niveau  Alle groepen (bovenbouw), 
 KDV en BSO 
docent  Leerkracht
Kerndoel  39, 42, 43, 51
KOSTEN  Aan dit lespakket zijn kosten 
 verbonden, zie digitale gids

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

Thema  afval scheiden

Niveau  Alle groepen

docent  Leerkracht, eventue
el in 

 samenwerking met ou
derraad, 

 buurt- of speeltuin
-

 vereniging.

Kerndoel  39, 42, 45

KOSTEN  Geen

Voor meer info kijk
 op www.bslochem.nl

ONKRUID
  Met dit digitale lespakket gaan leerlingen  
 kennis maken met verschillende soorten  
 planten in de omgeving van school. Waarom 
noemt men dit ‘onkruid”? Ook leren ze hoe mensen vroeger 
planten gebruikten om te eten en als medicijn. Dit lespakket 
past goed bij de leskist onkruid.
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Thema  Natuurbeleving, 
 natuur onderzoeken
Niveau  Alle groepen (bovenbouw), 
 KDV en BSO 
docent  Leerkracht
Kerndoel  39 ,40, 41, 43, 46
KOSTEN  Aan dit lespakket zijn kosten  verbonden, zie digitale gids

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

Thema  Natuurbeleving, 
 natuur onderzoeken
Niveau  Alle groepen (bovenbouw), 
 KDV en BSO 
docent  Leerkracht
Kerndoel  38, 40, 41
KOSTEN  Aan dit lespakket zijn kosten 
 verbonden, zie digitale gids

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

 Met dit digitale lespakket gaan de 
 kinderen zich verdiepen in Klei. 
 De eerste lessen gaan in op de 
samenstelling en herkomst rivierklei. Ook komt 
aanbod hoe klei vroeger gebruikt werd en hoe het 
nu nóg gebruikt wordt. De vele inspiratiekaarten en 
achtergrondinformatie maken de kennis levendig en 
het pakket geschikt voor doeners én denkers! 
Materialen zijn ook geprint en gelamineerd 
verkrijgbaar tegen een meerprijs.
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BUITENSPEELCAMPAGNE

Thema  Zwerfafval
Niveau  Alle groepen
Docent  Leerkracht, eventueel in 
 samenwerking met ouderraad,  
 buurt- of speeltuin-
 vereniging.
Kerndoel  37, 39, 42
KOSTEN  Geen

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

Thema  Bomen, bossen
Niveau  Groepen 6, 7, 8
Docent  Leerkracht in samenwerking  
 met Circulus Berkel
Kerndoel  40 en 41
Kosten  Geen
Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

Thema  Onderzoek in en rond het   
 water in je eigen leefomgeving
Niveau  Groep 6, 7, 8
docent  Vrijwilligers De Brasem, 
 De Gouden Karper en IVN Lochem
Kerndoel  39, 40, 41
KOSTEN  Geen
Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

Thema  Planetarium, zonnestelsel
Niveau  Alle groepen
Docent  Vrijwilligers 
 Sterrenwacht Phoenix
Kerndoel  42
KOSTEN  4 euro per kind, 5 euro 
per volwassene, 2 begeleiders gratis

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

Thema  Kennis van verschillend
e   

 soorten vissen, leren v
issen

Niveau  Groep 7 en 8

docent  Vismeesters van Visvere
niging  

 De Brasem en De Gouden 
Karper

Kerndoel  39, 40, 41

KOSTEN  1 uur sportcoach

Voor meer info kijk op 
www.bslochem.nl

Thema  Bouwen, constructie 
Niveau  Groepen 5, 6, 7, 8
Docent  Jeugdcoaches
Kerndoel  42, 44, 45
Kosten  Geen
Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

  Schoon Belonen is een landelijk 
 programma van NederlandSchoon. 
 De gemeente Lochem is een van de 
deelnemende gemeenten. Schoon Belonen is een 
uitbreiding op Cleanwise. Het programma is gericht 
op de aanpak van zwerfafval, met een focus op 
educatie, gedragsverandering en bewustwording. 
Voor de scholen is het Schoon Belonen mogelijk in 
combinatie met Cleanwise. Circulus Berkel faciliteert 
schoonmaak materialen zoals prikstokken, hand-
schoenen, hesjes en prullenbakringen. De kinderen 
gaan 2 – 4 keer in gebied van 1 km2 zwerfafval 
opruimen. Per schoonmaakronde kun je 100 Euro 
verdienen (maximum van 400 Euro per jaar). Omdat 
er sprake is van een beloning worden de afspraken 
in een overeenkomst vastgelegd.

 Alles over de watercyclus! De les   
 is een combinatie van informatie-
 overdracht en lekker aan de slag 
met de leerlingen door hen ervarend te laten leren. 
Een les over onder andere: drinkwater, rioolwater, 
regenwater, grondwater en water in beken/rivieren. 

 De Landelijke Opschoondag 
 wordt elk jaar georganiseerd 
 op de derde zaterdag in maart 
door Nederland Schoon en ondersteund door 
Circulus Berkel. In de derde week van maart 
of op een andere dag of periode in het jaar, 
kan jouw school zich op de kaart zetten 
en leerlingen in praktijk laten ervaren wat 
zwerfafval is door het in een gebied (rondom 
de school) op te ruimen.  

 Sluit je aan bij operatie 
 Boomfeestdag en plant bomen 
 met al je klasgenoten in jouw 
eigen omgeving. Dit doen we samen met Circulus 
Berkel. Aan de hand van de aanmeldingen van de 
scholen om deel te nemen, zoekt Circulus Berkel 
geschikte plantlocaties op fietsafstand van de 
school. Zij zorgen ook voor informatie over de 
plantlocatie en aanvullende informatie over bomen 
en bossen, een poster en  boek over bomen.

 Voor dit project slaan 
 visvereniging De Brasem en 
 De Gouden Karper en IVN 
Lochem de handen ineen. Eerst in de klas een 
theorieles over Waterplanten en dieren en 
daarna lekker naar buiten met schepnet en 
hengel om zelf te vissen en waterdiertjes te 
bestuderen!

 Bij de Sterrenwacht… daar begint 
 een reis door de ruimte met het 
 vertellen over ons zonnestelsel 
met alle planeten die daarin voorkomen. De jongste 
kinderen mogen het zonnestelsel uitbeelden aan 
de hand van ballen die qua grootte op schaal de 
planeten voorstellen. De presentatie is interactief 
waarin de leerlingen al hun vragen kunnen stellen 
die eerder in de klas zijn opgesteld of ter plekke 
bedacht zijn. Als tweede onderdeel gaan de kin-
deren naar het planetarium waar ze in ruim zitten-
de banken lekker achterover kunnen leunen en 
alles van de ruimte buiten ons zonnestelsel kunnen 
leren. Hier worden bijvoorbeeld aan de hand van de 
sterrenhemel van dat moment de sterren en ster-
renbeelden uitgelegd en kunnen de kinderen veel 
vragen stellen over de ruimtevaart of het ontstaan 
van het hele universum. Kortom, na een bezoek aan 
de Sterrenwacht zullen de kinderen heel anders tegen 
de hemel aankijken. Tip: als het een avondbezoek 
betreft en het is helder, gaat de groep naar het 
observatorium om waar te nemen door de telescopen. 

 Altijd met je groep al eens meer 
 willen weten over vissen, of hoe dat  
 werkt? Boek dan de visles! Deze les 
wordt gegeven onder begeleiding van de vrijwilligers 
van de visvereniging. Eerst in de klas krijgen de 
kinderen theorie met onder andere kennis over de 
verschillende vissoorten in Nederland. Daarna gaan 
we met z’n allen naar de waterkant om te gaan vissen 
onder begeleiding. Slaan we jou aan de haak?

 Wat komt er allemaal kijken bij het  
 bouwen van een huis? De metse-
 laar komt in de klas om samen met 
de kinderen te metselen. We gaan het hebben over 
elektriciteit, hoe werkt een slot en dakpannen leg-
gen, hoe doe je dat eigenlijk? Kortom een ochtend/
middag vol echt vakmanschap, lekker werken met 
je handen en zo iets moois tot stand brengen.

 De Buitenspeelcampagne is 
 bedoeld om iedereen erop te   
 attenderen dat kinderen weer 
buiten gaan spelen. Spelende kinderen in de speel-
tuin zorgen voor een levendige sfeer maar mogelijk 
ook voor wat geluidsoverlast. Voor kinderen is 
buitenspelen belangrijk en het draagt bij aan hun 
ontwikkeling. De campagne stimuleert speeltuin-
verenigingen, kinderdagopvang en scholen om 
kinderen te laten buitenspelen maar ook om ze te 
laten bewegen, gezond te eten en water te drinken 
in plaats van frisdrank.
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SCHOON 
BELONEN

WEET VAN WATER!LANDELIJKE 
OPSCHOONDAG

BOOMFEESTDAG

AAN DE 
WATERKANT!

STERRENWACHT 
PHOENIX

VISLES

WERK IN UITVOERING

Thema  Afval scheiden

Niveau  Alle groepen 

docent  Leerkracht, eventueel in 

 samenwerking met ouderraad,
  

 buurt- of speeltuin-

 vereniging.

Kerndoel  39, 42, 45 

KOSTEN  Geen

Voor meer info kijk op www.
bslochem.nl

Thema  Water

Niveau  Groepen 4, 5, 6, 7, 8

Docent  Duo: Rijn en IJssel en Geme
ente Lochem

Kerndoel  34, 39, 42, 43

KOSTEN  Geen

Voor meer info kijk op www.
bslochem.nl

Thema  Buiten spelen

Niveau  Alle groepen

docent  coaches Brede School

Kerndoel  57 en 58
KOSTEN  Geen

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl



Thema  Social media 
Niveau  Groep 7 en 8
Docent  Jeugdcoache
Kerndoel  34, 35, 37
Kosten  Geen
Voor meer info kijk op 
www.bslochem.nl

 Een preventief programma  
 over het gebruik van Social  
 media. Met dit programma 
willen we de doelgroep informeren over de 
gevaren van Social Media en hoe daar goed 
mee om te gaan. We zoomen o.a. in op de 
thema’s pesten, Fake News, Sexting en 
Grooming. En met wie deel je nu eigenlijk 
wat online? Met een interactieve Prezi 
willen we een stukje bewustzijn creëren 
over het gebruik van sociale media en de 
mogelijke gevaren.  
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ONLINE? 
WEET WAT JE DEELT! Wist je dat? In de gemeente Lochem groeit  

 8,7% van de kinderen op met kans op 
 armoede. Dit is 1 op 12 kinderen. Oftewel in 
elke klas zitten gemiddeld 2 kinderen die zich in deze positie 
bevinden. In het project Budgetkids willen we kinderen 
bewust maken van het feit dat geld hebben niet vanzelfspre-
kend is, ook niet in Nederland. Maar ook hoe je zelf bewuster 
kunt omgaan met bijvoorbeeld je zakgeld. We gaan met 
kinderen aan de slag om te leren budgetteren en hoe verant-
woord om te gaan met geld.

Thema  Dialect 
Niveau  Groepen 5, 6, 7, 8 
Docent  Irma Harmsen
Kerndoel  1 en 12
Kosten  2 uur jeugdcoach

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

THEMA  Geld, financiën, (be)sparen
NIVEAU  Groep 7 en 8
DOCENT  Aylin Gumus en Anja RouwenhorstKERNDOEL  35
KOSTEN  Geen

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

 Achterhoeks is een onderdeel van het  
 Nedersaksisch. Sinds vorig jaar is dat  
 officieel erkent als taal. Ook dialecten 
uit bijvoorbeeld Groningen, Drenthe en Twente horen 
daarbij. Om jonge kinderen in aanraking te laten komen 
met de streektaal is het project Wiesneus ontwikkeld 
door Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers als 
onderdeel van het Cultureel- en erfgoedpact 
Achterhoek. Het project bestaat uit een tijdschrift 
‘Wiesneus’ met o.a. raadsels, gedichten, verhalen en 
een kleurplaat. Deze wordt uitgedeeld in de klas en 
hieruit gaan we een aantal opdrachten maken.
We leren de kinderen de belangrijkste woorden en 
zinnen in het Achterhoeks en een aantal gebruiken 
die zo typisch Achterhoeks zijn. 
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ACHTERHOOKS VEUR BLAGEN

BUDGETKIDS

 B r e d e  S c h o o l  L o c h e m 

SMOKEY 
KOMT 
LOGEREN

TERRA NOVA

 Een lespakket van de brandweer 
 speciaal ontwikkeld voor jonge 
 kinderen en hun ouders om op en 
speelse manier aandacht te besteden aan het 
voorkomen en ontdekken van brand en hoe te 
reageren. De klas komt op bezoek in de brandweer-
kazerne en maakt daar kennis met Smokey. Smokey  
gaat bij ieder kind een paar dagen logeren en neemt 
een rugzak mee met daarin een voorleesboek en een 
opdrachtenboek. Deze opdrachten kunnen samen met 
de ouders thuis gedaan worden. Ook belevenissen, 
foto’s en tekeningen kunnen thuis in de map worden 
geplaats en op school worden besproken. 

 Een interactief bordspel waarbij je  
 leert hoe het zou zijn als je met een  
 groep op een onbewoond eiland 
terecht komt. Hoe creëer je dan de beste leefom-
standigheden? Hoe werk je het beste samen of doe 
jij juist liever de dingen alleen? Hoe verdeel je het 
voedsel, hoe zorg jij voor die zieke kampgenoot die 
niet kan werken maar wel eet van het voedsel? Hoe 
ga je eigenlijk om met nieuwelingen, ben je bereid om 
je eiland te delen? Dit alles is gegoten in een super 
leuk bordspel wat je met je hele klas kunt spelen.

THEMA  Burgerschap, bordspel,  

 macht, leiding, inspraak

NIVEAU  Groepen 8

DOCENT  jeugdcoach

KERNDOEL  35, 36, 37

KOSTEN  Geen

Voor meer info kijk op www.bsloche
m.nl

THEMA  Brandveiligheid
NIVEAU  Groep 1 en 2
DOCENT  Irma harmsen en Andre Smit
KERNDOEL  34 en 35
KOSTEN  Geen

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl
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THEMA  Mediawijs, social media 
NIVEAU  Groep 6, 7 en 8
DOCENT  Jeugdcoach
KERNDOEL  34, 35, 37
KOSTEN  Geen

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

 Mediajungle! Onder begeleiding van de   
 jeugdcoach wordt het spel gespeeld. Dit 
 bordspel wordt gespeeld in combinatie met 
een (web)app waarmee de spelers aan de hand van filmpjes, 
doe- en discussieopdrachten in gesprek gaan over mediage-
bruik. Van selfies, gamen en fun tot en met gameverslaving, 
online pesten en sexting. Kletsen over media is leuk en leer-
zaam maar de Mediajungle is ook een game die je wilt spelen 
en winnen! Verzamel zoveel mogelijk digimanten tijdens je 
verblijf in de Mediajungle en word de winnaar! Het spel is voor 
iedereen van jong tot oud(er) en kan overal gespeeld worden.

49
MEDIAJUNGLE

 Dit betreft een maatwerk les over verkeer. 
 Het onderwerp kan school zelf aangeven. 
 Bijvoorbeeld: dode hoek van vrachtwagens, 
verkeersquiz, veilige schoolomgeving, remwegdemonstratie, 
voorlichting etc. De gemeente bespreekt de wens met school 
en daarna regelt de gemeente via Veilig Verkeer Nederland of 
een andere organisatie de les.

 Met deze gastlessen wil het Rode Kruis   
 informatie geven over het ontstaan van het  
 Rode Kruis, de verschillende activiteiten van 
het Rode Kruis internationaal maar ook juist in Nederland zelf. 
Daarnaast geeft deze gastles op een interactieve manier inzicht 
in hoe je jezelf en een ander kunt voorbereiden op en helpen bij 
een eventuele noodsituatie. 

VERKEERS VEILIGHEID

RODE KRUIS 
GASTLES
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THEMA  Verkeersveiligheid
NIVEAU  Alle groepen
DOCENT  Veilig Verkeer Nederland
KERNDOEL  35 en 37
KOSTEN  Geen

Voor meer info kijk op www.bs.lochem.nl

THEMA  Noodsituaties
NIVEAU  Groepen 7 en 8
DOCENT  Vrijwilligers Rode Kruis
KERNDOEL  34, 35, 37
KOSTEN  Vrijwillige bijdrage 25 euro

Voor meer info kijk op www.bs.lochem.nl

 Aan de hand van het boek ‘Het Lieve   
 Woordendoosje’ gaan wij zelf ook een lieve  
  woorden doosje maken. Hierin kunnen de 
kinderen elkaar complimenten geven en kan een kind in 
terug kijken als het even wat minder lekker gaat.

Thema  Zie omschrijving 
Niveau  Alle groepen 
Docent  Gezondheidsbevorderaars   
 seksuele gezondheid van GGD   Noord- en Oost-Gelderland
Kerndoel  34 en 53
Kosten  Gratis

Voor meer info kijk op www.kriebelsinjebuik.nl

THEMA  Complimenten, fijne herinneringenNIVEAU  Groepen 3, 4, 5, 6, 7, 8, SODOCENT  Bea Vukkink
KERNDOEL  34, 35, 37
KOSTEN  100 euro per workshop

Voor meer info kijk op www.beakindercoach.nl

 Kriebels in je buik is een online lesme 
 thode voor relationele en seksuele 
 vorming in groep 1 tot en met 8. Met 
leuke interactieve werkvormen op het digibord. De 
lessen volgen de seksuele ontwikkeling van kinderen 
en zijn zelf samen te stellen uit vaste en optionele 
onderdelen. De lessen ondersteunen de leerlingen bij 
hun seksuele ontwikkeling, passend bij de leeftijd en 
belevingswereld. Ze zijn onderverdeeld in vier thema’s: 
lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld, voorplanting en 
gezinsvorming, sociale en emotionele ontwikkeling en 
seksuele weerbaarheid. Specifieke thema’s die aan bod 
komen, zijn: het eigen lichaam, zelfbeeld, verschillen 
tussen jongens en meisjes, bloot zijn, vriendschap, 
verliefdheid, verkering, relatievorming, seksuele diver-
siteit, veranderingen in de puberteit, voortplanting, 
zwangerschap, bevalling, seksualiteit, zelfbevrediging, 
media, weerbaarheid, wensen en grenzen, seksueel 
grensoverschrijdend gedrag, anticonceptie en soa. Bekijk 
per groep een voorbeeldles op www.kriebelsinjebuik.nl
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KRIEBELS IN JE BUIK

LIEVE 
WOORDEN 
DOOSJE

 B r e d e  S c h o o l  L o c h e m 

A A N B O D  S O C I A A L  E M O T I O N E L E  O N T W I K K E L I N G
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 ‘Wat voel je nu?’. Deze vraag  
 is voor veel kinderen lastig.  
 Wat je voelt bepaalt wat  
je denkt en doet. Daarom is het jammer dat 
veel kinderen hiervan weinig bewust zijn. 
Gelukkig is er iets aan te doen: Haptonomie 
helpt kinderen hun gevoel ontdekken met 
eigen lichaam. Dit, omdat je met je lichaam 
voelt. In deze workshop gaan de kinderen 
verschillende speelse bewegelijke fysieke oe-
feningen doen, alleen, met zijn tweeën of met 
de hele klas. Soms alleen met het lijf, soms 
ook met ballonnen, ballen en veel meer. Het 
voelt als spelen en voordat je het weet, weten 
de kinderen meer over wat ze voelen!
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FEEL GOOD 
WORKSHOP

THEMA  Mindfulness, c
oncentratie,  

 meditatie, hie
r en nu

NIVEAU  Groep 3 t/m 8

DOCENT  Bea Vukkink

KERNDOEL  34

KOSTEN  100 euro per l
es

Voor meer info
 kijk op www.b

riniolochem.nl

 Tijdens deze workshop gaan we op 
 zoek naar de kwaliteiten  van de 
 kinderen. Van hun zelf en van 
hun klasgenoten. 

 Kindermassage en aanraak-
 spellen zorgen voor onderlinge 
 verbondenheid, socialer gedrag, 
meer zelfvertrouwen, lichaamsbesef, betere 
concentratie en heeft een gunstige invloed 
tegen pesten. Maar het is vooral ook erg leuk 
om te doen! De massage word over de kleding 
heen gegeven. Op de rug hoofd en armen.
De kinderen masseren elkaar aan de hand van 
liedjes en verhaaltjes.

 Door middel van meditatie en allerlei  
 andere leuke oefeningen ga ik 
 kinderen laten kennismaken met 
mindfulness. Mindfulness draagt bij aan rust creëren 
en even tot jezelf te komen. Even weer terug in het 
hier en nu.
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SCHATGRAVERS KINDERMASSAGE

MINDFULNESS 
IN DE GROEP

THEMA  Kwaliteiten, schatten, waar
 ben  

 jij goed in, verbinding, 

 positiviteit

NIVEAU  Groep 3 t/m groep 8 en PO e
n VO

DOCENT  Bea Vukkink

KERNDOEL  34, 35, 37

KOSTEN  75 euro per les

Voor meer info kijk op www.
beakindercoach.nl

THEMA  Onderlinge kindermassage
NIVEAU  Alle niveau’s
DOCENT  Bea Vukkink
KERNDOEL  34, 35, 37
KOSTEN  75 euro per les

Voor meer info kijk op www.beakindercoach.nl

 Het voorkomen van (verergering van) 
 problemen en kinderen (beter) leren 
 omgaan met de gevolgen van een 
scheiding van hun ouders met behulp van KIES. KIES is 
professionele begeleiding en hulp voor alle kinderen, die 
een scheiding van hun ouders meemaken. KIES kan inge-
zet worden vlak na de scheiding, maar ook pas veel later. 
KIES helpt kinderen om te leren kiezen voor jezelf. Dat wil 
niet zeggen dat kinderen meer gaan bepalen, maar juist 
dat ze kind kunnen blijven en dat problemen van volwas-
senen ook de problemen van volwassenen blijven. Kies 
geen therapie, het is coaching voor kinderen. Het maakt 
ze sterker. Praktijk Onyx kan zowel op klassikaal als 
individueel niveau hulp bieden, maatwerk is mogelijk.

THEMA  Seksualiteit
NIVEAU  Groep 8 en VO
DOCENT  Jelle Klein Hesselink
KERNDOEL  34, 35 en 37
KOSTEN  75 euro

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

 Jelle Kleinhesselink (22 jaar) uit Ruurlo 
 maakte zijn eerste film ‘Homo?! Boeit geen 
 flikker!’. Een educatieve speelfilm over het 
accepteren van homoseksualiteit. De film is geschikt voor 
leerlingen in groep 8 van de basisschool en onderbouw 
voortgezet onderwijs. Tijdens de les kijken de leerlingen 
de 30 minuten durende film en ga nadien met Jelle in 
gesprek over de film. Het gesprek met leerlingen in 
combinatie met de film is een laagdrempelige, leuke en 
leerzame les. De film is ook geschikt als invulling van een 
ouderavond of andere bijeenkomst.

THEMA  Scheiding
NIVEAU  Groep 5 t/m 8
DOCENT  Coaches praktijk Onyx

KERNDOEL  34, 35 en 37
KOSTEN  In overleg

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl
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LEREN OMGAAN MET 
EEN SCHEIDING (KIES)

THEMA  Bewust voelen
NIVEAU  Alle groepen
DOCENT  jeugdcoach
KERNDOEL  34, 35, 37
KOSTEN  150 euro incl. reiskosten    
 en materialen (workshop 2 uur)
Voor meer info kijk op www.ontdekjegevoel.nl

HOMO? BOEIT GEEN FLIKKER!

THEMA  Creatief, kunst, cultuur
NIVEAU  Alle groepen
DOCENT  Andrea Kiffen-Hakkert
KERNDOEL  ??
KOSTEN  1 uur sportcoach

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

A A N B O D  C R E A T I E F  &  K N U T S E L E N

 Kiffenkunst biedt creatieve workshops  
 aan voor kinderen en volwassenen. 
 Dit is altijd maatwerk. Tijdens een 
workshop ontwikkelen deelnemers kennis van materiaal, 
bijbehorende technieken en vaardigheden betreffend 
het gekozen project/workshop. Ook thema’s als samen-
werken, oplossingsgericht denken en uiten komen aan 
bod.Ga eens in gesprek met Kiffenkunst, en ontdek de 
mogelijkheden voor jou school of BSO!

60
KIFFENKUNST

 B r e d e  S c h o o l  L o c h e m 
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AANBIEDER  onder meer Phion, orkest 
 van Gelderland en OverijsselDISCIPLINE Theater
PERIODE  Januari 2021
LOCATIE  Gemeente Lochem

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

C U L T U U R M E N U

 Hans en Grietje is een feestelijk en  
 vrolijk vertelconcert voor kinderen 
 vanaf 4 jaar. Een coproductie van 
Nederlandse Reisopera, Phion, orkest van Gelderland en 
Overijssel, en het Wilminktheater en Muziekcentrum 
Enschede. Hans en Grietje zingen en vertellen samen 
met vijf blazers uit Phion over hun avonturen in het 
grote bos. Samen met de kinderen wordt er gezongen 
en gedanst op vrolijke liedjes en de klanken van fluit, 
hobo, klarinet, fagot en hoorn. Het familieconcert is 
gebaseerd op de opera ‘Hansel und Gretel’ van de 
Duitse componist Humperdinck. In de muziek zijn 
diverse kinderliedjes en herkenbare volkswijsjes te 
horen. Met zingende acteurs en levensgrote projecties 
van kunstenaar Cynthia Borst komt de sprookjeswereld 
tot leven. Zo dichtbij dat je het bijna aan kunt raken.
Een feest van fantasie en verbeelding voor jong en oud! 
Wie heeft er als kind niet gegriezeld bij de gedachte aan 
de boze heks, nagels gebeten van spanning of Hans 
en Grietje de weg naar huis wel zouden vinden, of ge-
droomd van een huisje van snoep? 

61
HANS EN GRIETJE 

O n d e r b o u w  
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WORKSHOP 
DANS

WORKSHOP 
MUZIEK 

TOVEREN 
MET 
METAAL Dans in je lijf

 Zien dansen, doet dansen.  
 Vanuit een beschouwing 
op de voorstelling gaan leerlingen onder leiding 
van De Dansers van de voorstelling met hun 
eigen lichaam op ontdekkingstocht en actief 
aan de slag met dansopdrachten van De 
Dansers. Fantasie en plezier in beweging 
staan centraal. Er wordt gewerkt aan samen-
werken, lichamelijkheid, jezelf uit (durven) 
drukken, risico & (zelf)vertrouwen, overgave, 
verbeeldingskracht en associatief denken.

 De Dansers dansen. Ze zwaaien, 
 draaien rond en vallen. Ze vallen 
 heel vaak. Ze helpen elkaar overeind 
en vallen in slaap. De muziekworkshop van LIMAI is 
net zo hypnotiserend, komisch en aanstekelijk als de 
dans waarin de Dansers 1000 x vallen, optillen, gooien, 
vangen, struikelen, over de kop gaan… en als het lukt, 
misschien zelfs een keertje vliegen - maar dan 
muzikaal!

LEPELTJE 
LEPELTJE
  Lepeltje Lepeltje is het   
 tweede familie-dansconcert  
 van choreograaf Josephine 
van Rheenen. Met speelse energie, indrukwek-
kend acrobatische dans en dromerige muziek 
maken De Dansers een voorstelling die gaat 
over vrijheid, geborgenheid en durf. De vorm: 
een hypnotiserende, komische en uiterst 
aanstekelijke compositie van 1000 x vallen, 
optilleththeateraten vallen? Samen te springen 
en niet nadenken over waar je neerkomt? Al je 
vrienden bij elkaar te verzamelen en als één 
grote kluit armen en benen door de kamer te 
koprollen? Of wil je liever in iemands knusse 
omhelzing in slaap vallen? In Lepeltje Lepeltje 
kan dat allemaal. In een wereld vol matrassen 
gaan drie dansers en een muzikant samen 
aan de slag, op zoek naar dat ene magische 
moment dat je voelt dat je zweeft en alles om 
je heen verdwijnt. Het podium is er helemaal 
klaar voor, maar ja, je moet nog wel durven…
“The knack of flying is learning how to throw 
yourself at the ground and miss.” – Douglas 
Adams, Hitchhikers Guide To The Galaxy

62
 Etsen is een tekening op metaal.   
 Je gaat net als Rembrandt zelf  
 een ets maken en afdrukken op 
papier. Van het prepareren van de zinkplaat tot 
het ininkten en afdrukken; alles mag je zelf doen! 
Onder begeleiding van een kunstenares en docente 
beeldende vorming maak je je eigen kunstwerk. 
Terwijl Rembrandt uitsluitend met zwart-wit 
werkte, mag je alle kleuren van de regenboog 
gebruiken. Je legt je etsplaat op de pers en draaien 
maar! Het is altijd weer een magisch moment om 
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M i d d e n b o u w  

AANBIEDER  De Dansers
DISCIPLINE Theater
PERIODE  19, 20 en 21 april 2021
LOCATIE  Schouwburg Lochem 

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

AANBIEDER  De Dansers

DISCIPLINE Theater

PERIODE  maart, april, mei 2021

LOCATIE  In de school  

Voor meer info kijk op 
www.bslochem.nl

AANBIEDER  Laura Casas Valle en 
 Charlotte Ponjeé
DISCIPLINE Beeldend
PERIODE  vanaf oktober 2020
LOCATIE  In de klas 

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

AANBIEDER  LIMAI
DISCIPLINE Theater
PERIODE  maart, april, mei 2021
LOCATIE  In de school  

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl
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  Het project ‘Dichter in de klas’ brengt  
 kinderen in contact met deze vorm 
 van cultuuroverdracht: het maken en 
lezen van, het luisteren naar en praten over gedichten. 
De lees-mediacoach van jouw school of de jeugd-
bibliothecaris van bieb Lochem introduceert het 
onderwerp in de groep. Daarna gaan de leerlingen 
onder leiding van de leerkracht op school een aantal 
weken aan de slag met gedichten. Aan het eind van 
het project worden de leerlingen uitgedaagd zelf een 
gedicht te schrijven. Het schrijven van het gedicht 
wordt gedaan onder leiding van Merel Hubatka en 
Otteline van Panthaleon van Eck, de huidige stads-
dichters van Zutphen. Het project duurt drie of vier 
weken.

 Hans woont met zijn moeder, 
 de koe, en de geit in een 
 schamele hut in het bos. Ze zijn 
arm, maar gelukkig en tevreden. Daar komt 
verandering in als achtereenvolgens de geit, 
de koe en zijn moeder sterven. Hans wordt zo 
verdrietig dat hij alleen nog maar kan huilen. 
‘Had ik maar een hart van steen’ verzucht Hans. 
Een klein mannetje verschijnt. Hij biedt hem 
een hart van steen aan, in ruil voor zijn tranen. 
Gretig gaat Hans op het aanbod in. En floeps! 
Daar heeft hij een stenen hart. Het voelt wel een 
beetje koud en zwaar maar hij hoeft niet meer 
te huilen. Gevoelloos trekt Hans de wijde wereld 
in. Hij wordt rijk, trouwt met een beeldschone 
prinses, wordt beroemd en bewonderd, maar 
gelukkig wordt hij niet. Ontevreden vertrekt 
Hans en laat de prinses in tranen achter. Het kan 
hem niets schelen, haar tranen laten hem koud. 
Hij heeft immers een stenen hart! Zoals het in 
een sprookje hoort, loopt alles toch goed af en 
wordt bewezen dat ware liefde in staat is zelfs 
het hardste hart te breken en te verzachten. 
En ineens stroomt er weer bloed door zijn hart 
en krijgt Hans zijn gevoel weer terug. Man met 
het stenen hart is een vertelvoorstelling over 
empathie, communicatie, emoties en omgang 
met elkaar. Een vertelling met poppen uitgevoerd 
in een miniatuur coulisse decor geïnspireerd op 
middeleeuwse schilderijen.

 Alles wat normaal niet 
 gebruikelijk is tijdens een  
 klassiek concert mag nu juist 
wel! Zingen, dansen, een regenkoor maken, 
drummen op je lichaam... Sterker nog: al deze 
actie wordt juist voorgeschreven! Samen met 
het orkest en verteller Eric Robillard zingen 
de leerlingen het ontroerende en spannende 
verhaal over de elfjarige Rafiq, die alleen als 
vluchteling in Nederland komt.  

 “In een mist van tranen liep ik   
 achter Vitalis aan. Zonder 
 afscheid te kunnen nemen van 
mijn lieve moeder Barberin. Zo begon mijn lange 
reis door Frankrijk. Stap voor stap, voet voor voet, 
kilometer voor kilometer, van dorp naar dorp en 
van plein naar plein, op mijn klompen. Auwww! 
Vitalis voorop, spelend op zijn fluit. Ik in het 
midden en de honden achter mij.” Alleen op de 
wereld; dit enorm grote boek las ik als kind met 
mijn rug tegen de warme muur van mijn slaapka-
mer, waar de schoorsteen langsliep van de kachel 
die beneden stond te branden. Ik ging helemaal 
op in dit spannende avontuur vol ellende. Ik voel-
de zo mee met het verdriet van Remi, die als baby 
ten vondeling was gelegd en de ene na de andere 
vriend verliest, maar toch het nieuwe geluk
telkens weer vindt. Een verhaal over een jonge 
jongen die op zoek gaat naar familie en vriend-
schap. Met live pianomuziek door Stefan Bos.

 Dolf (Moed) gaat in een reus 
 achtige tijdmachine op reis  
 door de tijd. Maar hoe zet je 
de machine aan? Als Dolf erin zit, blijken de 
knoppen aan de buitenkant te zitten! Kinderen 
schieten Dolf te hulp. Ze zingen het durflied 
en zetten de machine aan. Op zijn eerste reis 
naar de Middeleeuwen ontmoet hij ridders en 
bezoekt hij een reusachtig kasteel. Dolf vertelt 
over zijn avonturen en laat de kinderen zelfs 
proeven van een middeleeuwse pannenkoek. 
Met hulp van de kinderen vertrekt Dolf naar 
het land van Aladin. In een sprookjesachtige 
wereld ontdekt hij de waarheid. Maar nu nog 
het geluk!

 ‘Je neus in de boter’ is een drie-
 delige lessenserie over spreek-
 woorden. Eerst zijn er twee online 
vlog-lessen in de klas waarin de kinderen aan het 
werk worden gezet om oude meesters (Rembrandt, 
Jan Steen, Pieter Brughel) te bestuderen en spreek-
woorden te ontdekken. Deze twee eigentijdse lessen 
zijn lesstof-vervangend voor geschiedenis en taal. 
De finale is een gastles waarbij de leerlingen hun 
eigen poster maken met een knipoog naar het 
verleden. In de greenscreen fotostudio, gekleed in 
ouderwetse kleding en klompen, beelden de kinderen 
de spreekwoorden uit die zij ontdekt hebben. De 
foto’s en de tekeningen resulteren in een unieke 
A2 poster waarin niemand voor spek en bonen 
meedoet. Sluit mooi aan bij de Kinderboekenweek!
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DICHTER IN 
DE KLAS

MAN MET HET 
STENEN HART

MEEDOE-CONCERT 
VOOR RAFIQ

ALLEEN OP 
DE WERELD 

DE TIJDMACHINE

JE NEUS IN DE 

BOTER

B o v e n b o u w B o v e n b o u w M i d d e n b o u w 

AANBIEDER  Graafschap bibliotheken

DISCIPLINE Literatuur

LOCATIE  In de klas 

Voor meer info kijk op www.
bslochem.nl

AANBIEDER  Phion, orkest van Gelderland 
 en Overijssel
DISCIPLINE Muziektheater
PERIODE 15 juni 2021
LOCATIE  Orpheus Apeldoorn 
 (inclusief busvervoer) 

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

(SPREEK-
WOORDEN-
LESSEN)

AANBIEDER  Held en Bloem producties
DISCIPLINE Media
DUUR Twee keer videoles van 45 
 minuten, een gastles van 
 90 minuten.
LOCATIE  In de klas
Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

K I N D E R B O E K E N W E E K
O n d e r b o u w  

AANBIEDER  Dolf Moed
DISCIPLINE Theater
DUUR 7 en 8 oktober
LOCATIE  Gemeente Lochem 

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

AANBIEDER  Garage TDI
DISCIPLINE Theater
DATA 5, 6 EN 7 oktober
LOCATIE  Gemeente Lochem

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

AANBIEDER  Jules van Rijn
DISCIPLINE Theater
DATA donderdag 1 oktober
LOCATIE  Gemeente Lochem
Voor meer info kijk op
 www.bslochem.nl

B o v e n b o u w 
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 Met de schoolkaart kun je het hele  
 schooljaar onbeperkt het museum 
 bezoeken. Ook is de toegang tot Het 
Nationale Park De Hoge Veluwe gratis (inclusief auto’s 
en/of bus) als het bezoek tijdig wordt aangemeld. 
Bij de schoolkaart ontvang je een lespakket naar 
keuze. Daarnaast kun je als schoolkaarthouder online 
boekjes voor kinderen en begeleiders samenstellen, 
downloaden en printen. Door kaarten van verschillende 
lespakketten te combineren, maak je makkelijk een 
programma op maat voor alle klassen. Bestel voor 
één klas en de hele school doet mee.
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KRÖLLER-MÜLLER 
SCHOOLKAART

WERELD
VERTELDAG

BEELDEN VAN 
SPEKSTEEN

INTERACTIEVE 
THEATERVOORSTELLINGEN

 In de week van de Wereld 
 verteldag (maart) bezoekt een  
 keur aan de vertellers scholen 
om in elke klas een verhaal te vertellen. In elke 
klas of bouw wordt tegelijkertijd een verhaal 
verteld. Ze nemen de school over voor een half 
uur, en razen dan weer door. Een klas bestelt, 
en de hele school geniet mee!

 Beelden van speksteen is een 
 workshop waarin de kinderen leren  
 naar kunst te kijken en hun eigen 
fantasie om te zetten in beelden. De kunstenaar 
neemt stenen mee en allerlei gereedschappen om 
uit steen een beeld te voorschijn te halen. Het 
principe van beeldhouwen is het planmatig weg-
halen van materiaal. Het basismateriaal is een 
zachte speeksteen uit Brazilië en China. Een zacht 
materiaal dat gemakkelijk bewerkt kan worden 
met raspen en schuurpapier. Een les op maat 
voor jouw groep!

 Het Kamertheater biedt 
 interactieve theatervoor-
 stellingen geschikt voor   
kinderen van 2 tot 10 jaar. Actrice Manja Bedner 
speelt al meer dan 19 jaar deze vorm van thea-
ter. Bij de voorstellingen voor de jonge 
kinderen helpen de kinderen mee, bij de voor-
stellingen voor kinderen vanaf 4/5 jaar spelen 
de kinderen echt mee in scènes in de voorstel-
ling. Door zelf mee te spelen in de voorstelling 
leren de kinderen wat het is om op het toneel 
te staan. Daarnaast mogen kinderen in het pu-
bliek meedenken en beslissen, waardoor ze ook 
merken dat ze invloed kunnen uitoefenen 
op de voorstelling.
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B R E D E  S C H O O L  M E N U
B o v e n b o u w 

AANBIEDER  Kröller-Müller Museum
DISCIPLINE Beeldende kunst
NIVEAU Groep 1 t/m 8
LOCATIE  Hoge Veluwe, Otterlo 

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

SING A SONG
 In deze les leren kinderen met aandacht   
 naar elkaar luisteren en samenwerken. 
 Aan de hand van ‘energizers’ (korte oefe-
ningen) gaan ze met elkaar zingen, bewegen en in de vorm 
van bodypercussie ritmes maken. Met als uiteindelijk 
resultaat een eigen liedje!

71
AANBIEDER  Dewi Boddeke
DISCIPLINE muziek
NIVEAU Groep 1 t/m 8
DUUR 60 minuten
LOCATIE  Op school in speellokaal

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

AANBIEDER  Mirjan Koldeweij
DISCIPLINE Beeldende kunst
NIVEAU Groep 1 t/m 8
DUUR Afhankelijk van niveau
LOCATIE  In de klas
MEERPRIJS 1 euro per leerling 
 (materiaal).

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

AANBIEDER  Kamertheater Almen
DISCIPLINE Theater
NIVEAU Groep 1 t/m 8
DUUR 60 tot 90 minuten
LOCATIE  Het Kamertheater Almen 
 of op school

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

AANBIEDER  Jan Alfrink, Marjo Dame
s,  

 Ailun Elzenga, 

 Gery Groot Zwaaftink en
  

 Ron Vernout

DISCIPLINE Literatuur

NIVEAU Groep 1 t/m 8

DUUR 60 tot 90 minuten

LOCATIE  Nader te bepalen

Voor meer info kijk op 
www.bslochem.nl
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 Kinderen maken op 
 interactieve wijze kennis 
 met de drie prentenboeken. 
Hierbij wordt ook het begrip trilogie geïn-
troduceerd. Zij beleven daarbij de verhaallijn 
van ‘Ik wil mijn hoed terug’. En zo kan 
het hoeden-avontuur beginnen

78

HET HOEDEN 
AVONTUUR

 Niets gevonden voor jouw groep? 
 Dan kun je ook in overleg met de 
 cultuurcoach je eigen project samen-
stellen. Voor de hele school, voor één groep en alles 
ertussenin. 

 In één dag wordt er een 
 compleet schoolpleinconcert  
 gemaakt, gerepeteerd en 
uitgevoerd. De hele school staat die dag op 
zijn grondvesten te swingen. Elke groep begint 
apart met de voorbereiding van een eigen 
speciaal gecomponeerd lied, maar uiteindelijk 
treedt de hele gezamenlijk school op. Alle 
groepen leveren een eigen ritmische of 
melodische bijdrage aan het schoolconcert 
op (onder andere) boomwhackers en emmers. 
Kinderen die al een instrument bespelen ko-
men in de orkestgroep. Daarnaast doen ze mee 
aan het reguliere programma. Afrika, Europa, 
Azië en Amerika komen aan bod. In overleg 
kunnen ook andere thema’s worden toegepast. 

 Koning Bombanzi is jarig en nodigt
 iedereen uit op zijn feestje. Hij woont  
 in een ver land. Na een lange reis 
komen wij aan op een plek waar alles anders is...
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BREDE SCHOOL 
OP MAAT

PLAY#GROUND

KONING 
BOMBANZI IS JARIG!

AANBIEDER  Cultuurcoach

NIVEAU Groep 1 t/m 8

LOCATIE  Nader te bepalen

Voor meer info kijk op www.
bslochem.nl

AANBIEDER  LIMAI
DISCIPLINE muziek
NIVEAU  Groep 1/8
DUUR Hele dag
LOCATIE  Op school
Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

AANBIEDER  Tessa Valstar
DISCIPLINE muziek
NIVEAU  Groep 1, 2 en 3
DUUR 45 minuten
LOCATIE  Op school in speellokaal

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

O n d e r b o u w  

AANBIEDER  Graafschap bibliotheek Lochem
DISCIPLINE Literatuur
NIVEAU Groep 1 en 2
DUUR 2 a 4 weken
LOCATIE  Op school

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

VROLIJKE 
NOTEN IN 
DE KLAS

DE LIEFSTE WENS 

BOOTCAMP VOOR 
JE ZINTUIGEN

WAKKER WORDEN, 
AAN DE SLAG!

 We gaan zingen, bewegen en spelen
  met muziek! Tijdens de workshop  
 zingen we liedjes, leren de kinderen 
op een speelse manier instrumenten bespelen 
en bewegen we op muziek. De thema’s worden 
aangepast aan een door de school gekozen thema 
of aan de periode waarin de lessen plaatsvinden 
(seizoenen en feestdagen).

 Phion, orkest van Gelderland  
 en Overijssel, brengt een  
 prachtig dierenverhaal van 
Toon Tellegen. Op een dag zitten alle dieren 
bij elkaar in het bos en vertellen ze wat hun 
liefste wens is. De krekel wil elke dag jarig zijn, 
de duizendpoot wil vijfhonderd paar nieuwe 
schoenen, de eendagsvlieg wil een extra dag 
en de slak wil alle tijd hebben. De eekhoorn 
zegt als laatste dat hij een lied wil maken voor 
iedereen. Acteur Freek den Hartogh vertelt het 
verhaal op herkenbare en muzikale wijze en 
maakte menselijke wensen, dromen, verlan-
gens en vriendschap voelbaar voor de kinderen. 

 De dag vormgegeven in muziek.
 Dit gaat door middel van 
 bewegen, spelen op drums, 
bellen en shakers, we ronden af met hele 
zachte en rustgevende instrumenten.79
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AANBIEDER  De Vrolijke Noot
DISCIPLINE Muziek
DUUR 45 minuten
LOCATIE  Op school

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

AANBIEDER  Tessa Valstar
DISCIPLINE Muziek
NIVEAU Groep 4, 5 en 6
DUUR 60 minuten
LOCATIE  Op school in speellokaal

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

M i d d e n b o u w 

 Kunst doet wat met je. Het schudt  
 je wakker, ontroert, betovert en
 is soms een beetje vreemd. Kunst 
brengt je in contact met werelden die je misschien 
nog niet zo goed kent. Laat je in Kunstvereniging 
Diepenheim nieuwsgierig maken door de tentoon-
stelling met ruimtelijke kunst. Bootcamp voor je 
Zintuigen is de ideale manier om de wereld van 
kunst te ontdekken door middel van vragen stellen, 
samenwerken en creatief denken. Op een speelse 
manier leren leerlingen kunstwerken bekijken 
en bevragen.

AANBIEDER  Phion
DISCIPLINE Theater
DUUR 45 minuten
DATA 27 januari, 2021
LOCATIE  Theater Orpheus Apeldoorn 
 (inclusief busvervoer)

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

AANBIEDER  Kunstvereniging Diepenheim
DISCIPLINE Beeldende kunst
NIVEAU  Groep 3, 4, 5 en 6
DUUR 120 minuten

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl39 40
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 In dit project wordt, naar aanleiding
 van het prentenboek Vergeet mij 
 Nietje, taal actief gekoppeld aan 
cultuur. In dit boek geeft schrijfster Milja Praagman 
op een bijzonder mooie wijze woord en beeld aan de 
emoties van vriendschap. Deze emoties zijn 
universeel en niet leeftijdgebonden.

 Deze workshop bestaat uit een  
 les in toneelspelen en impro-
 viseren. Thema en onderwerp is 
aan te passen aan onderwijs thema van 
dat moment.

 Er was eens een monster.  
 Een harig, muzikaal monster.
 Hij heet Olaf... Hij komt op 
bezoek in je klas. Hij laat een film zien, maar 
door hem is de film zonder geluid. Want Olaf 
maakt alles stuk. Hij heeft jouw hulp nodig. 
Een film zonder geluid, dat kan toch niet?! Hij 
neemt muziekinstrumenten voor je mee, maar 
wacht! Is dat wel de goede tas? Geen trompet-
ten, geen violen, maar slaslingers, stofzuigers 
en fietspompen als instrumenten. In deze 
workshop maak jij de filmmuziek en zing je 
over het liefste monster van de hele straat.

 “Vandaag heb ik ontdekt dat 
 er meer onder de grond gebeurd 
 dan je denkt!” De leerlingen 
onderzoeken in het programma network to 
nature de communicatie van planten. Kunnen 
planten verliefd worden? Hoe overleggen planten 
met elkaar? Centraal in het project staat de tuin 
van kunstenaar Herman de Vries in Diepenheim. 
Hij ziet de natuur als kunst. Zijn advies: “Open 
je ogen en volg je neus!”. Leerlingen leren zelf 
onderzoek te doen naar de planten in de se-
ringen-, vlinder- en wintertuin van Herman de 
Vries. Het programma spoort leerlingen aan 
om onderzoekend te leren: samen ontdekken, 
bevragen en verbeelden. In groepjes worden 
onderzoeksresultaten en inspiratie verzameld en 
vertaald naar een beeldend werk. Wat als een 
plant ook social media zou hebben? Hoe maakt 
een vlinderstruik een tutorial of een vlog? Hoe 
praten planten op WhatsApp? Leerlingen kiezen 
samen een manier van werken die hen aan-
spreekt en uitdaagt.

 Een Samba Batucada is de drumband  
 die de dansers tijdens het carnaval  
 in Rio begeleidt. En ja, meestal speelt 
deze band een samba! Dus dat gaan wij ook doen 
met de hele klas, met looppasjes en al!

 In deze lessen  worden drie disci-
 plines (zang, dans en toneel) 
 gecombineerd. Deze les is bedoeld 
voor het ontwikkelen van zang, dans en acteer-
kwaliteiten maar ook goed voor opbouw van 
zelfvertrouwen en het leren presenteren van jezelf. 

 “Wauw ik had echt niet verwacht  
 dat hier zo’n felle gele kleur in zou  
 zitten!” zei een leerling toen ze de 
kurkuma wortel opensneed. Leerlingen leren door 
te onderzoeken in welke natuurlijke materialen 
pigment zit. Dit doen ze door natuurlijke materi-
alen te raspen en te vermalen in vijzels zodat de 
pigmenten vrijkomen. Vervolgens gaan ze deze 
vermengen met diverse bindmiddelen zoals eigeel, 
olie en bloem waardoor het verf wordt waarmee 
geschilderd kan worden. Tijdens het schilderen 
zullen ze ervaren hoe verschillende pigmenten 
en bindmiddelen voor diverse kleurintensiteiten 
kunnen zorgen. Ter afsluiting gebruiken we de 
restanten van de gemaakte verf om lapjes katoen 
te kleuren waarmee we een mooie slinger voor in 
de klas maken. Zo kan iedereen zien hoe hard er 
gewerkt is en hoe mooi natuurlijke pigmenten 
kunnen zijn!
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VERGEET MIJ 
NIETJE

THEATERWORKSHOPMUZIKAAL 
MONSTERLEED

NETWORK 
TO NATURE

DE SWINGENDE 
DRUMBAND 
UIT RIO!

MUSICAL
WORKSHOP

VERF MAKEN 
VAN NATUURLIJKE 

MATERIALENB o v e n b o u w 

AANBIEDER  Graafschap bibliotheek 
 Lochem levert boeken
DISCIPLINE Literatuur
NIVEAU  Groep 3 en 4
DUUR 2 tot 3 weken
LOCATIE  Op school

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl
AANBIEDER  LIMAI
DISCIPLINE Muziektheater
NIVEAU  Groep 3 en 4
DUUR 50 minuten 
LOCATIE  Op school

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

AANBIEDER  Jansstheater
DISCIPLINE Muziektheater
NIVEAU  Groep 7 en 8
DUUR 90 minuten
LOCATIE  op school in speellokaal of  
 het Jansstheater, Lochem

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

AANBIEDER  Muzehof

DISCIPLINE Muziek

NIVEAU  Groep 7 en 8

DUUR 60 minuten

LOCATIE  Op school in speellokaal

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

AANBIEDER  Jansstheater

DISCIPLINE Muziektheater

NIVEAU  Groep 6, 7 en 8

DUUR 90 minuten

LOCATIE  op school in speellok
aal 

 of het Jansstheater, 
Lochem

Voor meer info kijk o
p www.bslochem.nl

AANBIEDER  Kunstvereniging Diepenheim
DISCIPLINE Beeldende kunst
NIVEAU  Groep 7 en 8
DUUR 5 uur (incl. pauzes), 
 voorjaar 2021

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

42

AANBIEDER  Jolien Visser
DISCIPLINE Beeldende kunst
NIVEAU  Groep 7 en 8
DUUR 160 minuten
LOCATIE Op school

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl
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Programma Reizen in de Tijd verbindt de 
basisschool met lokale musea, artiesten en 
andere (erfgoed)organisaties. Een essentiële rol 
is hierin weggelegd voor de website reizenindetijd.
nl, waar voorbereidingslessen te vinden zijn. 
Je kunt de klas uit of een lokale specialist de 
klas in halen. 

Verdeeld over de acht leerjaren worden tien 
thema’s aangeboden: groep 1 Dit ben ik, groep 2 
De verzamelman, groep 3 Mijn familie, groep 4 
Museum-assistent, groep 5 Hoe woon jij, groep 6 
Je bent wat je eet en De kroniek van…, groep 7 
Kunstschatten en Mijn huis staat in, groep 8 Om 
niet te vergeten. 

Deze thema’s zijn gekoppeld aan de les- en 
kerndoelen van het primair onderwijs. Per thema 
staat beschreven wat de les- en kerndoelen zijn. 
Indien mogelijk staat per thema aangegeven welke 
tijdvakken en canonvensters passen bij het thema. 
Je kunt kijken waar de thema’s van Reizen in 
de Tijd aansluiten op het jaarprogramma van 
jouw klas.

Doel is kinderen ervan bewust maken dat de 
omgeving waarin ze opgroeien niet een gegeven 
is, maar het resultaat van tientallen keuzes uit 
het verleden, en dat zij een rol spelen in de 
keuzes die nu en in de toekomst gemaakt worden.  

 Kijk op reizenindetijd.nl hoe dit programma 
aansluit bij jouw programma!

REIZEN 
IN DE TIJD

DE 
VERZAMELAARS

WIE BEN JIJ? WIE IS ARIN?

ANTONI EN 
ZIJN DIEREN

 De leerlingen worden 
 ontvangen door de 
 verzamelaar. Deze draagt 
de verzameljas, gevuld met allemaal voor-
werpen die je kunt verzamelen en iets 
vertellen over de collectie van het museum. 
De leerlingen ontdekken spelenderwijs wat 
er in het museum wordt bewaard en welke 
verhalen daarbij horen.

 Houd je meer van racen op je fiets  
 door de straat of spelen in een 
 hoekje? Word je blij van muziek 
of luister je liever naar de vogels in de tuin? 
Misschien vind je alle twee wel prettig? Kijk: in 
die hoek liggen allemaal instrumenten. En in die 
hoek ook! En wat gebeurt er dan als wij op die 
instrumenten gaan spelen? Wat als we eens van 
hoek zouden wisselen?  Op speelse wijze gaan 
de kinderen kiezen voor een hoekje in de klas 
waar hele rustgevende muziekinstrumenten 
liggen of voor een hoek waar grote trommels 
staan. Kleuters ontdekken muziek, spelen samen, 
leren luisteren naar elkaar en naar zichzelf.

 Door een verhaal leren de 
 leerlingen Arin kennen. We weten   
 alleen niet hoe Arin eruitziet. 
De leerlingen gaan, gebaseerd op het verhaal 
een eigen Avatar van Arin maken. Is het een jongen 
of meisje? Heeft hij/zij krullend haar of juist steil? 
Door samen over de uitkomsten te filosoferen 
komen we erachter dat innerlijk en uiterlijk twee 
verschillende dingen zijn. Vervolgens bedenken 
we samen een eigen verhaal bij foto’s van 
echte mensen.

 Antoni leefde in een tijd, lang geleden  
 en woonde op de Wildenborch: Dat 
 is een heel groot huis met een hele 
grote tuin en ook een heel groot bos. In het 
museum kan je foto’s zien van de plek waar hij 
woonde. Antoni: ‘Mijn hond Bram en ik spelen 
meestal buiten. Dat vinden we allebei het allerfijnst. 
Vooral in het bos. Daar zijn een heleboel dieren. 
Bosdieren. Die verzamel ik altijd om ons heen: 
de ree, de uil, de egel, de vos en nog veel meer. 
Mijn vader en moeder noemen me ook wel eens 
‘Toni, de verzameljongen’ omdat ik altijd een grote 
verzameling dieren om mij heen heb. In het bos 
doen we dan allemaal spelletjes met elkaar. Wil jij 
ook mee doen? Kom dan maar mee naar buiten. 
Dan gaan we een paar van mijn vrienden zoeken’.
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E R F G O E D  M E N U : 
R E I Z E N  I N  D E  T I J D

AANBIEDER  Tessa Valstar 
LOCATIE  In de klas

Voor meer info kijk op reizenindetijd.nl 

AANBIEDER  Jolien Visser  
LOCATIE  In de klas

Voor meer info kijk op reizenindetijd.nl 

AANBIEDER  Museum STAAL, Almen 
LOCATIE  Uit de klas
Voor meer info kijk op 
reizenindetijd.nl 

G r o e p  1 :  D i t  b e n  i k 

G r o e p  2 :  D e  v e r z a m e l m a n 

AANBIEDER  Musea Zutphen 
LOCATIE  Uit de klas

Voor meer info kijk op reizenindetijd.nl 
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 De leerlingen nemen zelf een 
 klein verzamelobject mee voor 
 het Ditjes Datjes Minimuseum. 
Deze vullen ze aan met een door de kunstenaar 
meegebrachte verzameling. Ze denken na over 
waarom dit past bij hun verzameling. Sorteer je 
op kleur, grootte of vorm? Alles kan en alles mag! 
Vervolgens vouwen en beschilderen de leerlingen 
de doosjes waar de Ditjes en Datjes in kunnen 
worden gepresenteerd. er sprake is van een 
beloning worden de afspraken in een overeen-
komst vastgelegd.

 De leerlingen gaan op pad in 
 het museum en ontdekken 
 zo de bijzondere, adellijke 
familie die hier heeft gewoond. Ze vergelijken 
dit met hun eigen familie. Waar kom je vandaan? 
Wie is je familie? En wat maakt jouw familie 
eigen en uniek? 

 Bas verzamelt water, uit de  
 IJssel, uit de zee, uit de sloot.  
 Zijn huis staat vol flessen, 
potten en pannen gevuld met water! Hoe 
klinkt de zee? Wat gebeurt er als je op de 
IJssel gaat varen? En wat hoor ik daar: een 
lopende kraan? En wat gebeurt er als het 
water uit de lucht komt? Met verschillende 
instrumenten, flessen, en misschien ook wel 
een teiltje water   gaan wij alle klanken van 
water naspelen. Een waterlied mag natuurlijk 
niet ontbreken! Doelen: samenspelen, 
ontdekken, leren luisteren naar elkaar, 
zingen , plezier in muziek.de school) op 
te ruimen.  

  Van archeoloog tot schoonmaker:  
 in het museum is veel werk te  
  doen! Tijdens het museumbezoek 
onderzoeken de leerlingen de collectie van het 
museum. Ze zetten als een echte restaurateur 
de borden weer in elkaar; ontwerpen reclame 
voor het museum en ontdekken als conservator 
hoe je een verhaal verteld met spullen. Door 
middel van een activiteitencircuit ontdekken 
de leerlingen de verschillende functies en 
beroepen in een museum.en bossen, een poster 
en boek over bomen.

 Stel dat je terug in de tijd
 zou gaan. Zo’n 100 jaar
 geleden leefden mensen 
heel anders dan nu. Wat zeggen de spullen van 
die mensen over hen? In Museum Smedekinck 
gaan de leerlingen aan de slag met activiteiten 
uit het huishouden van ongeveer 100 jaar 
geleden. Voorbeelden hiervan zijn het kleding-
wassen in de teil, naar school gaan en wol 
spinnen. Daarnaast vergelijken ze het leven 
van vroeger met dat van hunzelf, onder andere 
aan de hand van de olielamp, de linnenkast en 
de bedstee.

 Loes gaat vandaag op bezoek bij opa 
 en oma. Oma zit lekker te breien in 
 de kamer en opa is aan het klussen in 
de schuur. Oma heeft een leuk muziekje opstaan en 
begint opeens te dansen: ‘Opa kom toch kijken en doe 
mee!’ Ja hoor, opa kent zelfs nog een lied, nu wordt 
het pas echt leuk. Tijdens deze les wordt er gespeeld 
op ritme-instrumenten en wordt er gedanst en 
gezongen. Doelen: samenspelen, bewegen, leren 
luisteren naar elkaar, zingen, ontwikkelen van 
ritme gevoel, plezier in muziek.

 ‘Ik smijt de verf er met kwasten  
 en plamuurmessen en blote
 handen tegenaan, ik gooi d’r 
soms hele potten tegelijk op’ is een beroemde 
uitspraak van Karel Appel die met spetterende 
kleuren de mooiste creaties op doek toverde. 
Hij was niet meer te stoppen; streken hier en 
halen daar, cirkels en vlakken, van vreemd tot 
vrolijk! Maar wat nu als zijn creaties werkelijk 
tot leven komen en van het doek afspatten? 
De kinderen dansen en (be)leven de kunst van 
deze grootmeester en dansen hun eigen 
tentoonstelling.

 Op het mooi gelegen 
 landgoed Verwolde staat   
 een edelmanshuis omringd 
door het bosgebied Oranjewoud. Tijdens de 
rondgang door het huis leren de kinderen op een 
leuke manier meer over de vroegere bewoners. 
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DITJES EN 
DATJES 
MINIMUSEUM

OP BEZOEK BIJ 
OPA EN OMA, HOOR 
IK NOU MUZIEK?

OP DE THEE BIJ EEN 
ADELLIJKE FAMILIE DE WATER

VERZAMELING
MUSEUM
ASSISTENT

APPELTJE, EITJE

MEER DAN EEN 
VEILIGE PLEK

AANBIEDER  Jolien Visser 
LOCATIE  In de klas

Voor meer info kijk op reizenindetijd.nl 

AANBIEDER  Tessa Valstar
LOCATIE  In de klas

Voor meer info kijk op reizenindetijd.nl 

AANBIEDER  Tessa Valstar  

LOCATIE  In de klas

Voor meer info kijk op reizenindetijd.nl 

AANBIEDER  Danswer  

LOCATIE  Op school

Voor meer info kijk op reizenindetijd.nl

G r o e p  3 :  M i j n  f a m i l i e

AANBIEDER  Musea Zutphen 

LOCATIE  Uit de klas

PERIODE  Vanaf januari 2021

Voor meer info kijk op reizenindetijd.nl 

AANBIEDER  Musea Zutphen 

LOCATIE  Uit de klas

Voor meer info kijk op reizenindetijd.nl 

G r o e p  4 :  M u s e u m - a s s i s t e n t 

VAN GRIFFEL 
TOT WASTEIL

G r o e p  5 :  H o e  w o o n  j i j ?

AANBIEDER  Museum Smedekinck, 

 Zelhem
LOCATIE  Uit de klas

Voor meer info kijk op reizenindetijd.nl 

AANBIEDER  Huis Verwolde Laren

LOCATIE  Uit de klas

Voor meer info kijk op reizenindetijd.nl 
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 Op ca. 1,5 km van het 
 centrum van Warnsveld / 
 Zutphen, bent je van harte 
welkom op ‘KleinGraffel’, het rundvee (melkvee)
bedrijf van de familie Hissink. Leerlingen ervaren 
de boerderij van gras tot melk. De leerlingen 
ontdekken veel zelf, door te kijken, ruiken, horen, 
voelen en proeven.  Eén van de opdrachten is 
een zuivelproeverij, waarbij de leerlingen kunnen 
zien welke producten er onder andere gemaakt 
kunnen worden van melk en vlees van de boerderij. 
We gaan in ieder geval langs de koeien, waar de 
leerlingen kunnen zien hoe deze gemolken worden 
door de melkrobot. De kalveren komen ook 
uitgebreid aan de orde; wie durft mag de kalfjes 
aaien en knuffelen en wellicht is er tijdens de 
les de mogelijkheid om bij de kalfjes in de 
hokjes te zijn.

104
DE BOER OP!

G r o e p  6 :  J e  b e n t  w a t  j e  e e t

 De leerlingen nemen zelf een 
 klein verzamelobject mee voor 
 het Ditjes Datjes Minimuseum. 
Deze vullen ze aan met een door de kunstenaar 
meegebrachte verzameling. Ze denken na over 
waarom dit past bij hun verzameling. Sorteer je 
op kleur, grootte of vorm? Alles kan en alles mag! 
Vervolgens vouwen en beschilderen de leerlingen 
de doosjes waar de Ditjes en Datjes in kunnen 
worden gepresenteerd. er sprake is van een 
beloning worden de afspraken in een overeen-
komst vastgelegd.

 Op Erve Eme, een 
 boerenerf uit de tijd 
 van de Franken (rond 600 
na Chr.) kun je zien én beleven hoe mensen in 
die tijd zorgden voor hun dagelijkse maaltijden. 
Wat kwam er kijken bij het verzamelen en 
maken van voedsel? Hoelang waren mensen 
bezig met het bereiden van het eten? De leerlin-
gen gaan zelf aan de slag met het maken 
van vuur, bakken van brood en het zoeken 
van geneeskrachtige kruiden. 

 Op een stadsboerderij 
 in de Hoven, de 
 tuinderswijk van 
Zutphen daar woonde boer-kunstschilder 
Herman Kip tot aan zijn dood in 2006. Hier 
verzorgde hij zijn schapen en bracht hij zijn 
vrije tijd door met schilderen. Van modernise-
ring wilde hij niets weten: alles in en om de 
boerderij bleef in originele staat, zoals 
zijn ouders daar in de 19e eeuw leefden. 
Met bedsteden, open haarden en balkzolder, 
maar zonder toilet en waterleiding. Niet alleen 
de boerderij is bijzonder, ook zijn schilderwerk 
is ongekend. Hij beschilderde zijn hele 
werk- en woonomgeving.  

  Wat doet een archeoloog   
  eigenlijk? Wat vindt een   
  archeoloog allemaal en hoe 
oud zijn de dingen? Er komt een echt archeoloog 
in de klas met gereedschappen én vondsten. 
De leerlingen gaan zelf op onderzoek uit. De 
leerlingen leren zo over het wetenschappelijke 
vak archeologie maar ook over de 
geschiedenis van hun eigen omgeving. 

 Reis mee door het land van   
 de Achterhoekse dichter en 
 landbouwkundige A.C.W. 
Staring. Ontdek wie Staring was en leer zelf 
gedichten schrijven en voordragen.

 De leerlingen gaan, aan  de   
 hand van een dag uit het
 leven van Henric, op zoek 
naar voorwerpen en verhalen uit de middeleeu-
wen in Musea Zutphen en doen een begeleide 
wandeling in het oude centrum van Zutphen.
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WELKOM IN DE 
MIDDELEEUWEN

VOEDSEL VAN 
VROEGER 

HOE WOON JIJ, 
HOE WOONDE 
HIJ?

ARCHEOLOGIE 
IN DE KLAS

IN DE 
VOETSPOREN 
VAN HENRIC

AANBIEDER  Erve Eme in Zutphen 
PERIODE Boeken van begin april   
 tot eind september
LOCATIE  Uit de klas

Voor meer info kijk op reizenindetijd.nl 
AANBIEDER  Museum Boer Kip, Zutphen  

LOCATIE  Uit de klas

Voor meer info kijk op reizenindetijd.nl 

G r o e p  6 :  D e  k r o n i e k  v a n  …

HET KOFFERTJE 
VAN STARING

AANBIEDER  Museum STAAL Almen

LOCATIE  Uit de klas

Voor meer info kijk op reizenindetijd.nl 

AANBIEDER  Musea Zutphen in samenwerking met de 

 Zutphense Stadsgidsen, het Gilde en 

 de Historische vereniging Zutphen. 

PERIODE april tot met oktober

LOCATIE  Uit de klas

Voor meer info kijk op reizenindetijd.nl 

AANBIEDER  Boerderij Klein-Graffel   

 Warnsveld

LOCATIE  Uit de klas

Voor meer info kijk op reizenindetijd.nl 

AANBIEDER  Erve Eme Zutphen 
PERIODE Boeken van begin april   
tot eind september
LOCATIE  Uit de klas

Voor meer info kijk op reizenindetijd.nl 

AANBIEDER  Erve Eme in samenwerking  
 met Musea Zutphen, Team  
 Archeologie Zutphen én   
Saxion HBO Archeologie
LOCATIE  In de klas

Voor meer info kijk op reizenindetijd.nl 
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 Oude boeken aan een ketting, een 
 kaarsenkroon vol eenhoorns en 
 kleurrijke schilderingen op torenhoge 
plafonds. Vól verhalen zitten ze: de Librije, oudste bibliotheek 
van Nederland, en de Walburgiskerk, oudste kerk van Zutphen. 
De leerlingen ontdekken dat je een verhaal op allerlei 
manieren kan vertellen. Schrijven, voorlezen, schilderen, 
uitbeelden en nog veel meer. En hoe vertellen ze zelf graag 
een verhaal?In een interactieve les ontdekken de leerlingen 
de waarde van bronnen en welk verhaal ze vertellen.
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VAN KAARSENKROON 
TOT KETTINGSLOT: 
VERHALEN IN DE WALBURGISKERK

 Door de voorbereidende les zijn de  
 leerlingen geïnspireerd door een 
 historisch voorwerp uit hun eigen 
naaste omgeving. We laten de leerlingen ondervinden wat 
de meerwaarde is van hun eigen identiteit en naaste 
omgeving in relatie tot Land-art. De leerlingen zijn gestimu-
leerd actief te denken vanuit hun eigen perspectief en van-
uit het perspectief van hun ouder(s) en/of grootouder(s) en 
kunnen vertellen waarom een historisch voorwerp bewaard 
is gebleven.

BEWAARD 
ERFGOED

 Ik zie mezelf ik zie jou is een les over portretten, kijken 
 en collagekunst maken. Tijdens een speciale rondleiding gaan   
 de leerlingen scherper waarnemen door het kijken naar de 
portretten in Museum Henriette Polak. Ze leren luisteren naar elkaar, respectvol 
van mening te verschillen en voort bouwen op elkaar. Elke observatie is 
waardevol, er is geen goed of fout. De museumdocent is hier geen bron van 
kennis, maar faciliteert het gesprek volgens een vast patroon met open vragen. 
Kennis van en ervaring met kijken naar kunst is  niet nodig. Ook maakt iedereen, 
onder begeleiding van een kunstdocent, een portret in collagevorm. Het portret 
kan gelijk mee naar school.

IK ZIE MEZELF, IK ZIE JOU

POËZIE MET 
STARING

KLOKKEN
KUNST DE VERBORGEN 

SCHAT

GOED KIJKEN/ 
SCHERP TEKENEN

 De bekende Achterhoekse 
 dichter A.C.W. Staring had 
 een eigen landgoed aan de 
Wildenborch dat hij zag als zijn veilige thuishaven. 
In museum STAAL in Almen maken leerlingen kennis 
met zijn manier van denken, en natuurlijk met zijn 
manier van gedichten schrijven. In de workshop 
‘Poëzie met Staring’ onderzoeken de kinderen waar 
zij zich eigenlijk het meest op hun gemak voelen. 
Daarover schrijven ze een eigen gedicht. 

 In deze les leren de kinderen
 over het carillon als kunst- en 
 erfgoedobject. De rode draad 
wordt gevormd door de rol van carillon/muziek in 
het leven van mensen vroeger en nu. Er is in deze 
les aandacht voor het ambacht als kunstvorm 
(de functionele kunst) en het maken/luisteren 
naar muziek (kunst om de kunst). In de bezoekles 
gaan de leerlingen aan de slag met het maak- en 
gebruikersproces van de klokken: hoe maak je de 
klokken (vorm); hoe bespeel je ze (inhoud); waarvoor 
gebruik(te) je ze (functie).

 De leerlingen gaan een van
 de grootste mysteries van  
 de Nieuwstadskerk oplossen. 
Het gerucht gaat dat de oude glas-in-lood 
ramen in duizenden stukjes zijn verbrijzeld. 
De glas-in-lood stukjes zijn vermist. De leer-
lingen kruipen in de huid van een rechercheur 
en moeten de stukjes terugvinden om erachter 
te komen wat er met de glas-in-lood ramen is 
gebeurd. Ze werken als teams samen om, aan 
de hand van opdrachten, het mysterie op te 
lossen. Voor elke voltooide opdracht krijgen 
de teams hints, alle hints vormen samen 
het verhaal over het mysterie van 
de Nieuwstadskerk.

 Museum MORE geeft   
 kinderen de gelegenheid 
 om aan de hand van een 
leskist met opdrachten en tekenmateriaal, 
goed te leren waarnemen in het museum. 
Dit wordt vervolgens uitgewerkt door de 
kinderen in een tekening en in de antwoorden 
op vragen. Uitleg via leskaarten met leuke 
praktische tekenaanwijzingen. In iedere 
lesbrief komt een beeldaspect zoals vorm, 
kleur, compositie, structuur, licht, aan de orde. 
Plezier in het kijken naar kunst gegarandeerd!
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AANBIEDER  Walburgiskerk Zutphen

LOCATIE  Uit de klas

Voor meer info kijk op reizenindetijd.nl 

AANBIEDER  Mirjan Koldeweij

LOCATIE  In de klas

Voor meer info kijk op reizenindetijd.nl 

AANBIEDER  Musea Zutphen
LOCATIE  Uit de klas

Voor meer info kijk 
op reizenindetijd.nl 

G r o e p  7 :  K u n s t s c h a t t e n 

AANBIEDER  Museum STAAL, Almen

LOCATIE  Uit de klas

Voor meer info kijk op reizenindetijd.nl

AANBIEDER  Museum MORE in Gorssel

LOCATIE  Uit de klas

Voor meer info kijk op reizenindetijd.nl

AANBIEDER  Wijnhuistoren in Zutphen

PERIODE  Vanaf januari 2021

LOCATIE  Uit de klas

Voor meer info kijk op reizenindetijd.nl AANBIEDER  Nieuwstadskerk in Zutphen

LOCATIE  Uit de klas

Voor meer info kijk op reizenindetijd.nl 
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 Met de schoolkaart kun je het hele  
 schooljaar onbeperkt het museum 
 bezoeken. Ook is de toegang tot 
Het Nationale Park De Hoge Veluwe gratis (inclusief 
auto’s en/of bus) als het bezoek tijdig wordt aangemeld. 
Bij de schoolkaart ontvang je een lespakket naar 
keuze. Daarnaast kun je als schoolkaarthouder online 
boekjes voor kinderen en begeleiders samenstellen, 
downloaden en printen. Door kaarten van verschillende 
lespakketten te combineren, maak je makkelijk een 
programma op maat voor alle klassen. Bestel voor 
één klas en de hele school doet mee.
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BLADEREN IN 
OUDE KINDERBOEKEN
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ZOEK 
DEKKING! 

WEDEROPBOUW - 
DE NIEUWE TIJD

LANDHUIS 
REUVERSWEERD

 Leerlingen ontdekken 
 aan de hand van de oude  
 kaarten van Zutphen op 
een speelse manier de ontwikkeling van de 
stad. Daarna zien ze vanaf de toren van de 
Walburgiskerk die ontwikkeling in het echt. 

 De leerlingen gaan in 
 groepsverband in de voor-
 bereidende les een ontwerp 
maken van hun nieuw te bouwen gebouw, 
geïnspireerd op een Wederopbouw gebouw uit 
hun woonplaats. Tijdens de cultuurontmoeting met 
de kunstenaar gaan ze het ontworpen gebouw ook 
werkelijk bouwen in groepsverband. De omzetting 
van 2- naar 3- dimensionaal bouwen komt goed aan 
bod, dit met alle facetten die de leerlingen 
hierbij tegenkomen.

 Neem je leerlingen mee 
 naar een unieke locatie en   
 bekijk de restauratie van 
een monumentaal pand van dichtbij. Het Gelders 
Restauratie Centrum nodigt jullie uit voor een 
bezoek aan Buitenplaats Reuversweerd. Tijdens 
de rondleiding kunnen leerlingen de verschillende 
facetten van restaureren bekijken. Zo kunnen ze 
het landgoed ontdekken en gaan ze zelf aan de 
slag met opdrachten. Ze krijgen bijvoorbeeld 
inzicht in de restauratie van het dak, het isoleren 
van het hoofdgebouw en gaan zelf de hoogte 
van bomen meten.

 De moeder van de 13-jarige   
 Joodse Kees vindt het niet   
 nodig om onder te duiken. 
Toch besluit Kees, nadat hij allerlei nare verhalen 
heeft gehoord, zijn koffer te pakken om te 
vertrekken naar Aalten, waar hij de rest van de 
oorlog onderduikt. Na de oorlog komt hij terug in 
een stad die hij niet meer herkent. Wij gaan Kees 
helpen door hem te vertellen wat hij moet weten 
over de periode die hij gemist heeft, zodat hij 
samen met de andere mensen die de oorlog 
hebben overleefd de stad en hun leven weer 
op kan bouwen.
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KLOKKEN 
GUDULA-KERK 
BESPELEN

MET DROGE VOETEN

 Hoe leuk is het om de Gudula-kerk  
 te beklimmen en zelf de klokken 
 te laten spelen. De beiaardier neemt 
de kinderen in groepjes mee op ontdekkingstocht in 
de eeuwenoude kerk. Was de kerk altijd van steen? 
Welke geheimen zitten er achter de helwitte muren? 
Waar gaan de oude schilderingen over?  
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AANBIEDER  Stichting Oude Kinderboek

LOCATIE  In de klas

Voor meer info kijk op reizenindetijd.nl 

AANBIEDER  Walburgiskerk en Musea   

Zutphen
LOCATIE  Uit de klas

Voor meer info kijk op reizenindet
ijd.nl 

AANBIEDER  Mirjan Koldeweij en 
 Berna Bonekamp 
LOCATIE  In de klas

Voor meer info kijk op reizenindetijd.nl 

AANBIEDER  samenwerking van 

 Historische vereniging   

 Zutphen, Het Gilde en 

 Stadswandelingen Zutphen

LOCATIE  Uit de klas (stadswandeling)

Voor meer info kijk op reizenindetijd.nl 

AANBIEDER  Gudula-kerk, centrum 

 Lochem
LOCATIE  Uit de klas

Voor meer info kijk op reizenindetijd.nl 

ORGELKIDZ
 Meer dan 2000 
 orgelpijpen blazen  
 de mooiste 
melodieën de Zutphense Walburgis-
kerk in. Maar hoe zit zo’n instrument 
in elkaar? En waar komt het geluid 
vandaan? Leerlingen zetten zelf 
een orgel in elkaar en spelen erop. 
Daarnaast gaan ze aan de slag met 
kijk- en luisteropdrachten rondom 
het Baderorgel. Aan het einde geeft 
de organist een klein concert.
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AANBIEDER  Stichting Henrick 

 Baderorgel Zutphen

LOCATIE  Uit de klas

Voor meer info kijk op reizenindetijd.nl 

AANBIEDER  Museum STAAL/zwembad 

 Almen
PERIODE Voorjaar/zomer 2021

LOCATIE  Uit de klas

Voor meer info kijk op reizenindetijd.nl 

G r o e p  7 :  M i j n  h u i s  s t a a t  i n 

 In de boot krijgen leerlingen   
 informatie over de Berkelzomp  
 en de rivier de Berkel, een 
echte regenrivier. Dat betekent dat de rivier er is 
om het water af te voeren. Vroeger tenminste, 
tegenwoordig moet het water zo lang mogelijk 
vastgehouden worden. En dat is te zien aan de 
nieuwe loop van het water. In het museum wordt 
verteld over de dichter Staring en zijn familie. Hij 
schreef niet alleen, zijn gedicht De Hoofdige Boer is 
wereldberoemd in de Achterhoek, hij deed ook veel 

om de streek droog te krijgen. Bovendien zorgde hij 
goed voor de boeren in de buurt. De groep wordt in 
tweeën gedeeld: groep a gaat vanaf het zwembad 
varen met een Berkelzomp, groep b begint in het 
museum. Daarna wordt er omgewisseld. 

G r o e p  8 :  O m  n i e t  t e  v e r g e t e n

KEES EN DE 
VERDWENEN 
STAD 

AANBIEDER  Het Gelders Restauratie  

 Centrum (GRC), landhuis   

Reuversweerd 

LOCATIE  Uit de klas

Voor meer info kijk op reizenindet
ijd.nl 
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ZOEKTOCHT 
NAAR “MISSING MAN”  
PILOOT WILLIAM HURRELL

 Tussen Gorssel en Eefde 
 stortte op 26 september 
 1944, vlak na de Slag om 
Arnhem een Britse Jachtbommenwerper neer. 
In november 2019 zijn de resten van dit wrak 
opgegraven en geborgen. Er zijn veel gegevens 
uit bronnenonderzoek en uit de opgraving 
over wat zich hier heeft afgespeeld. 
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A A N B O D  L E Z E N  &  M E D I A
D e  B i b l i o t h e e k  G r a a f s c h a p  

AANBIEDER  Historische vereniging 

 De Elf Marken uit 

 Gorssel

PERIODE  Vanaf januari 2021

LOCATIE  Uit de klas

Voor meer info kijk op reizenindet
ijd.nl 

Collectie/mediatheek  
Een frisse collectie en een goed bruikbare schoolm-
ediatheek vormen de basis voor het vergroten van 
het leesplezier van de leerlingen.  De school finan-
ciert de collectie zelf. De lees-mediacoach (LMC) kan 
ingezet worden voor het saneren  van de collectie, 
aanschaf nieuw materiaal, hulp bij geautomatiseerd 
catalogus- en uitleensysteem en het ondersteunen  
van ouders en leerkrachten. De LMC kan de ouders 
een cursus geven rond beheer van de schoolmedia-
theek en boekkeuze om leerlingen te adviseren.

Uitvoering leesbevorderings- en 
mediawijsheidsactiviteiten
GOEDE LEZERS, WIJS MET MEDIA. Net als de school 
richt de Bibliotheek zich op leesvaardigheid en 
mediawijsheid van kinderen. Taal speelt een 
belangrijke rol in ieders ontwikkeling. Door veel en 
met plezier te lezen, worden leerlingen beter in taal. 
Laat je LMC een boekintroductie in de groep doen of 
doe maandelijks een boekenkring. Ook een maand 
lang iedere ochtend een gedicht of het werken met 
informatieve boeken bij zaakvakken geven een an-
der beeld van lezen. Het is dé manier om kinderen 
aan het lezen te krijgen. Een individueel traject met 

een leerling met leesproblematiek is mogelijk. Dit 
alles kan afgesproken worden in het jaarplan.
Het slim omgaan met informatie en media is be-
langrijk! Op de website http://bibliowijzergelderland.
nl/ vind je ons productaanbod, dat goed aansluit bij 
de kerndoelen van de kinderopvang en het onder-
wijs. Maar je kunt natuurlijk ook je LMC vragen om 
meer informatie. En zij heeft  bv een opzet voor een 
informatieve ouderavond beschikbaar om ouders 
te laten praten over het omgaan met mediagebruik 
van hun kinderen of de taalontwikkeling bij jonge 
kinderen.

Het lenen van leskisten of wisselcollecties
De LMC maakt op verzoek leskisten op maat die 
aansluiten bij het onderwijsconcept dat de school 
gebruikt. Al een paar jaar is er expertise aanwezig 
rond thema’s die gebruikt worden bij de kerncon-
cepten IPC, Wittering, Vier keer wijzer en Alles in 
éen. Het is fijn als de thema’s per jaar tevoren 
gedeeld worden met de LMC, zodat er kan worden 
afgestemd met andere scholen. De collectie van de 
Bibliotheek is niet groot genoeg om elke school op 
dezelfde tijd van hetzelfde thema te voorzien.
Daarnaast kan de school halfjaarlijks gebruik 

TOELICHTING
PROGRAMMA

maken van een wisselcollectie leesboeken. Deze 
blijven langer op locatie staan en worden gebruikt 
om de eigen collectie op de school tijdelijk aan te 
vullen. Wanneer de school niet voldoende middelen 
heeft om zelf de collectie aan te vullen, kan dit een 
goede oplossing zijn om leerlingen toch te blijven 
uitdagen met nieuwe boeken. De wisselcollectie 
wordt op maat samengesteld en bestaat uit mini-
maal 100 exemplaren. Per exemplaar wordt € 1,00 in 
rekening gebracht.

Bibliotheek-monitor
De Monitor is een landelijke jaarlijkse meting rond 
leesbeleid, leesattitude en leesplezier op school 
(deelnemers: leerlingen vanaf groep 5, alle leer-
krachten en lees-mediacoach)
Nieuwe ronde: december 2020 – februari 2021 
De LMC gaat de Monitor opnieuw sterk onder de 
aandacht brengen van het team. Op basis van de 
Monitor maken zij ook het jaarplan.  We streven 
ernaar om deze Monitor twee-jaarlijks in te laten 
vullen en op basis van de uitkomsten maximaal 
drie taal- en/of leesdoelen doelen vast te stellen 
waar we dan de komende jaren, met gerichte inzet, 
teambreed of per groep aan gaan werken. Regelma-
tig wordt met het team geëvalueerd hoe het staat 
met de opbrengsten in de groepen.
De centrale vraag daarbij is: wat wil  jij als leer-
kracht of als school meegeven aan de leerlingen 
die groep 8 verlaten? En wat betekent dat voor het 
leesonderwijs aan die leerling en de competenties 
van de leerkrachten op gebied van taal en lezen?

Cursus Open Boek 2.0
Scholing van leerkrachten tot leescoördinator; cur-
susduur 4 dagdelen; kosten € 300,00 excl. BTW per 
deelnemer. De scholing is bedoeld voor leerkrachten 
die affiniteit hebben met lezen en het team willen 
ondersteunen in een structurele aanpak van lees-
bevordering. Dit kan daar weer goed aansluiten bij 
de bespreking van de Monitor en de doelen die de 
school uitzet om een het lezen op een hoger plan 
te brengen en het leesplezier van de leerlingen te 
vergroten. De cursus is met 40 RU (registeruren) op-
genomen in het registerleraar.nl. In het schooljaar 

2020-2021 is er een training gestart in maart 2020. 
Deze kon niet worden 
afgemaakt vanwege Corona. In het najaar willen 
we deze training herstarten. Wil je nog meedoen, 
meld je dan bij je LMC.

Nationale Voorleesdagen 2021   
Het doel van De Nationale Voorleesdagen is het 
voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen 
lezen, te bevorderen. Vraag je LMC naar het pro-
gramma.  De Voorleesdagen zijn van 20 januari – 30 
januari 2021. Het prentenboek van het jaar is  ‘Coco 
kan het’ van Loes Riphagen. 

Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug 
in de tijd met het motto EN TOEN? Boeken brengen 
geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van 
vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen 
over ridders, verplaats je in de oorlogstijd, of kom 
van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen 
tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. 
Verken de wereld van toen door het lezen van 
boeken!
Het Kinderboekenweekgeschenk wordt geschreven 
door Arend van Dam. Het prentenboek van de Kin-
derboekenweek wordt gemaakt door Mylo Freeman.
Lespakket voor de basisschool
Voor het basisonderwijs stelt de Stichting CPNB 
een lespakket samen dat scholen in het voorjaar 
bij de boekhandel kunnen bestellen. Dit pakket 
bevat o.a. het Kinderboekenweekgeschenk, het 
Prentenboek, affiches, de Kinderboekenkrant, De 
Voorleesgids en een lesbrief die allerlei suggesties 
geeft voor lessen rond boeken en lessen over het 
thema van de Kinderboekenweek.

Voor de Kinderboekenweek hebben in de gemeente 
Lochem verschillende organisaties de handen in 
een gesloten. We hebben gezamenlijk een program-
ma ontwikkeld voor alle Lochemse leerlingen. De or-
ganisatie bestaat uit: Bibliotheek, Stichting Welzijn 
Lochem, Muzehof, Boekhandel Lovink, Schouwburg 
Lochem en de ICCers. Het programma is nog in ont-
wikkeling. Informatie volgt voor de zomervakantie.
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P e r i o d e
A c t i v i t e i t e n  o p  n e m e n 
i n  l e e s b e l e i d s p l a n

P R O G R A M M A O N D E R D E L E N  C O M B I N A T I E F U N C T I E
L E E S - M E D I A C O A C H  2 0 2 0 - 2 0 2 1

40 uren lees-mediacoach

Ondersteuning bij opzet, inrichting en 

onderhoud schoolmediatheek door 

ouders en/of leerkrachten

Uitvoering leesbevorderings- en 

mediawijsheid – activiteiten bv. 

boekenkring, boekintroductie, poëzie, 

boekenspeeddate, slingerlezen,  

What’s happy (over pesten op het net) 

en veel meer in overleg

Lenen van themakisten of 

wisselcollecties

Cursus Open boek; opleiding 

tot leescoördinator

Kinderboekenweek. En toen? 

Voorronde Nationale 

Voorleeswedstrijd

De Monitor

Minimaal één maal per 2 jaar!

Nationale Voorleesdagen voor 

peuters en kleuters

Plaatselijke finale Nationale 

Voorleeswedstrijd

Bespreking uitkomsten de Monitor 

met directie

Bespreking uitkomsten Monitor 

met team

Aanpassen leesbeleidsplan

Per school

 

Per school

Per school o.b.v. plan dat 

in juni 2020 met lees-

coördinator van school 

wordt vastgesteld

Per school

Leerlingen en school

Aanmelden per school

Leerlingen gr 5-8 en alle 

leerkrachten

Kleuters van de  school

Winnaars van de deel-

nemende scholen

School

School

Per school i.o.m. 

leescoördinator

Uren uit combi

natie-functie (cf)

 

Uren uit cf; 

Aanschaf 

materialen 

PM per school

Uren uit cf; Indien

nodig: licentiekosten 

bij het programma

Themakisturen cf

Wisselcollectie 

€ 1,00 per boek

i.s.m. jeugd-cf-ers 

en Lovink Boek-

handel schouw-

burg en onderwijs

Betaling inschrijf-

kosten € 37,50 

aan landelijke 

organisatie V

oorleeswedstrijd

Uren uit cf

Uren uit cf

Uren via 

bibliotheek

Uren uit cf

Uren uit cf

Uren uit cf

2020-2021

2020-2021

2020-2021

2020-2021

Februari - 

april 2021

30 september – 

11 oktober 2020

Voor 1 december 

2020

december 2020 -

februari 2021

20 – 30 januari 2021 

(onder voorbehoud)

Februari 2021

April 2021

April - mei 2021

Mei-juni 2021

B e r e i k K o s t e n

THEMA  Sport, fitheid
NIVEAU  Groepen 1, 2, 3 
DOCENT  leerkracht
KERNDOEL  57 en 58
KOSTEN   Geen

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

THEMA  Natuurbeleving, natuur 
 onderzoeken
NIVEAU  Alle groepen  
DOCENT  leerkracht zelf of Anna Vehof  
 en Barbara Mansvelt
KERNDOEL  39, 40, 41, 43, 46
KOSTEN   Leskist huren: 35 euro, 
 leskist kopen 75 euro, 
 begeleiding door Buitenspelen  
 natuurlijk: 25 euro extra per  
 uur per persoon.

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

THEMA  mediawijs, social media
NIVEAU  Groepen 6, 7, 8   
DOCENT  Leerkracht
KERNDOEL  Kerndoel: 1 en 12 ?
KOSTEN   Geen, 1 maand huren
Voor meer info kijk op 
www.bslochem.nl

THEMA  Bewegend leren
NIVEAU  Groepen 1, 2, 3 
DOCENT  leerkracht
KERNDOEL  57 en 58
KOSTEN   Geen

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

 De sport en spel pauzekist 
 wordt gevuld met leuk en
 uitdagend sport en spelma-
teriaal. Deze mag een maand geleend worden en 
kan elke pauze gebruikt worden om het bewegen te 
bevorderen. 

 Met deze leskist maken 
 leerlingen kennis maken met  
 verschillende soorten planten 
in de omgeving van school. Waarom noemt men dit 
‘onkruid’? Ook leren de kinderen hoe mensen vroeger 
planten gebruikten om te eten en als medicijn.

 Leen nu het spel  
 Mediajungle! 
 Dit is een bord-
spel in combinatie met een (web)app 
waarmee de spelers aan de hand van 
filmpjes, doe- en discussieopdrachten 
in gesprek gaan over mediagebruik. 
Van selfies, gamen en fun tot en met 
gameverslaving, online pesten en 
sexting. Kletsen over media is leuk en 
leerzaam maar de Mediajungle is ook 
een game die je wilt spelen en winnen! 
Verzamel zoveel mogelijk digimanten 
tijdens je verblijf in de Mediajungle en 
word de winnaar! Het spel is voor ieder-
een van jong tot oud(er) en kan overal 
gespeeld worden.

 Beweegsels is een  
 kist met beweeg-
 materiaal en bijbe-
horende lesmap ontwikkelt door Noam 
Shalgi (Haptonoom) en Maukje Munk 
(Talent & Leren) speciaal gericht op 
de onderbouw.
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LESKIST 
SPORT- EN SPEL

LESKIST 
PROJECT ONKRUID

MEDIA JUNGLE

LESKIST 
BEWEEGSELS

 B r e d e  S c h o o l  L o c h e m 

A A N B O D  L E E N M A T E R I A L E N
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LESMATERIAAL GGD
 Bij het Documentatie-
 centrum van de GGD 
 Noord- en Oost-Gelderland 
kunnen scholen en instanties gratis lesmaterialen 
lenen. Dit zijn lesmaterialen en leskisten over ge-
zondheidsthema’s welke scholen kunnen gebruiken 
voor een les, themaweek of ouderavond. In de 
leskisten vindt u spellen, boeken, lespakketten, 
filmpjes, brochures en verwijzingen naar websites. 
Een greep uit de collectie: leskisten over voeding, 
gezonde leefstijl, seksualiteit, loverboys, sociaal 
emotionele vaardigheden en weerbaarheid (cyber)
pesten, mediawijsheid, gezond en ziek zijn, versla-
ving, verdriet en rouw, tanden poetsen en hygiëne.

Hoe kunt u de materialen lenen? 
De lesmaterialen kunt u gratis 4 weken lenen (in 
overleg langer). Reserveren van materialen kan 
het hele jaar door en kunt u doen op de volgende 
manieren: In de online catalogus kunt u zien welke 
materialen er zijn: www.ggdnogleskisten.nl 

Gratis bezorging door de koerier 
De koerier kan de lesmaterialen bij uw school 

bezorgen en na afloop van de uitleenperiode 
ophalen. De koerier rijdt volgens een vast rijrooster. 
U kunt de materialen ook zelf op afspraak afhalen 
en terugbrengen bij het Informatie- en Documenta-
tiecentrum van de GGD. Dit kan buiten de uitleenpe-
riodes om.

Materialen inzien
- In de catalogus vindt u een inhoudsopgave 
 van iedere leskist
- U kunt op afspraak het Informatie- en 
 Documentatiecentrum bezoeken om de
 lesmaterialen te bekijken. Neem contact op   
 met: documentatiecentrum@ggdnog.nl
- Bezoekadres: Rijksstraatweg 65, 
 7231 AC Warnsveld

THEMA  Diversen
NIVEAU  Alle groepen
DOCENT  Door leerkracht zelf
KERNDOEL  Diversen
KOSTEN  Geen

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl
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 Met deze leskist gaan
 kinderen kennis maken 
 met verschillende 
soorten bodemdiertjes. Ook leren de kinderen 
waarom deze diertjes zo belangrijk zijn en 
waar ze leven. Deze leskist sluit aan bij het 
lespakket over bodemdiertjes.
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 De Elektro bouwset hoort 
 bij de activiteit ‘Werk in 
 uitvoering’, maar zijn ook los 
te lenen. Leuk voor thema’s Energie en Bouwen. 
Leg je eigen elektriciteit aan, en zorg dat het lampje 
gaat branden! Je kunt meerdere Elektro Bouwsets 
Lamp lenen. Bouw op het constructiebord jouw 
eigen bouwwerk of volg de instructies. Werkt 
op batterijen die meegeleverd worden. Inclusief 
handleiding.

 Fit achter het beeld 
 scherm?! Wat is de  
 impact van het aantal 
uren dat de leerling gebruik maakt het 
beeldscherm op zijn of haar ontwikkeling. 
Met behulp van de leskist komt de leerkracht 
in gesprek met de leerling over beeldscherm-
gebruik in het dagelijks leven. Middels 
activiteiten komen er oplossingen en tips 
om gezond met het beeldscherm om te gaan.
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ELEKTRO 
BOUWSETS

LESKIST 
BEELD-
SCHERMFIT

THEMA  Energie en bouwen
NIVEAU  Groepen 4, 5, 6   
KERNDOEL  42 en 45
KOSTEN   Geen, 1 maand huren

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

THEMA  Fitheid, concentratie, 
 welbevinden, beeldscherm-
 gebruik
NIVEAU  Alle groepen  
DOCENT Leerkracht zelf
KOSTEN   Geen, 1 maand huren

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

THEMA  Natuurbeleving, bodemdiertjes

NIVEAU  Alle groepen  
DOCENT Leerkracht zelf
Kerndoel  39, 40, 41
KOSTEN   35 euro, leskist kopen 
 75 euro, begeleiding door 
 Buitenspelen natuurlijk: 
 25 euro extra per uur 
 per persoon

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

LESKIST 
BODEMDIERTJES

57
58

FREEPLAYER
 Met behulp van Freeplayer wordt 
 elk schoolplein om getoverd tot een 
 speelveld waar je kan basketballen, 
korfballen, tennissen, badmintonnen, volleyballen 
enzovoort. De Freeplayer is multifunctioneel inzetbaar 
en ook nog eens makkelijk op te zetten op elke 
gewenste locatie. Hij is ook net zo makkelijk weer 
af te breken en op te bergen zodat het schoolplein 
voor andere speeldoeleinden kan worden gebruikt.

THEMA  Freeplaying
NIVEAU  Groep 5, 6, 7, 8
DOCENT  Sportcoach en leerkracht
KERNDOEL  57 en 58
KOSTEN  50 euro voor 4 weken

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl
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 Kindermassage en aanraak  
 spellen zorgen voor onder-
 linge verbondenheid, socialer 
gedrag, meer zelfvertrouwen, lichaamsbesef, betere 
concentratie en heeft een gunstige invloed tegen 
pesten. Maar het is vooral ook erg leuk om te doen! 
Tijdens deze training leer je de grepen en hoe je de 
methode toe kunt passen bij de verschillende groe-
pen. Wat doe je met kinderen die niet willen 
en met bezorgde ouders. Wil jij nu ook meer rust, 
verbondenheid en een socialere klas volg dan 
deze training.

 Interactieve workshop,  
 waar het concept 
 positieve gezondheid 
zowel voor de leerkracht als de leerling centraal 
staat. We doen praktische opdrachten om met 
positieve gezondheid concreet aan de slag te 
gaan. Daarnaast geven we handvatten en 
tips voor de leerkracht in de klas.

 Lesgeven over   
 weerbaarheid, relaties  
 en seksualiteit kan 
spannend zijn. Gaat uw school nieuw met de 
lesmethode werken? Dan kan de GGD gratis 
een docentenworkshop geven. Tijdens deze 
docentenworkshop staan we stil bij de seksu-
ele ontwikkeling van kinderen, het belang van 
relationele- en seksuele vorming en krijgen 
leerkrachten handvatten om hiermee in de 
klas aan de slag te gaan. 

 Aanraken is een levensbe  
 hoefte. Door aanraking leren  
 kinderen wat warmte, liefde, 
zorg en veiligheid zijn, wat ze wel of niet fijn 
vinden en hun grenzen kennen. Aanraking is na-
tuurlijk en essentieel voor de emotionele ontwik-
keling van kinderen. Het is daarom opvallend dat 
hier zo weinig aandacht aan geschonken wordt 
op school. Sterker nog: Er heerst vaak aan taboe 
op dit onderwerp. Leerkrachten aarzelen soms 
om een kind aan te raken en kinderen worden 
weinig gestimuleerd elkaar aan te raken. Herken-
baar? In deze workshop wordt het belang van 
aanraking uiteen gezet, er wordt geoefend met 
werkvormen om kinderen elkaar te laten aan-
raken én is er ruimte om samen het onderwerp 
van fysiek contact tussen kind en leerkracht te 
verkennen.

 Lekker meedoen in de les, 
 is een voorwaarde voor 
 leren. Maar wat als dat nou 
niet lukt? Prikkelverwerking is een interactieve 
workshop van ZorgSamen, waarin we samen met 
de deelnemers de prikkels en prikkelverwerking 
induiken. We doen praktische opdrachten, 
bespreken de manieren om met prikkels om 
te gaan en geven praktische handvatten voor 
in de groep. 

 Fit achter het beeldscherm. 
 Wat is de impact van het aantal  
 uren dat de leerling gebruik 
maakt  het beeldscherm op zijn of haar ontwik-
keling? Hoe ondersteunen we goed beeldscherm-
gebruik voor nu en in de toekomst? Beeldschermfit 
is een interactieve workshop van twee uur, waar 
richtlijnen als ook onderzoeksgegevens besproken 
worden. We gaan samen opzoek naar oplossingen, 
met tips voor de leerkracht en de leerling.
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ONDERLINGE 
KINDERMASSAGE 
VOOR PROFESSIONALS

POSITIEVE 
GEZONDHEID

WORKSHOP KRIEBELS 

IN JE BUIK

AANRAKING 
IN DE KLAS PRIKKEL

VERWERKING

BEELDSCHERMFIT

THEMA  Weerbaarheid, relaties en 

 seksualiteit
NIVEAU  Leerkrachten
DOCENT GGD 
KOSTEN  Geen

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

THEMA  Ontspanning, verbondenheid,  
 socialer gedrag, zelfvertrou 
 wen, concentratie, tegen 
 pesten, grenzen aangeven en 
 grenzen respecteren
NIVEAU  Pedagogisch medewerkers 
 en leerkrachten
DOCENT  Bea Vukkink
KERNDOEL  34 en 35
KOSTEN  Op aanvraag
Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

THEMA  Beeldschermgebruik

NIVEAU  Leerkrachten
DOCENT Marga van Outheusden 

 & Evelien van Dort 

KOSTEN  Uren en kosten in overleg

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

THEMA  Fitheid, concentratie, 

 welbevinden, veilig voelen 

NIVEAU  Leerkrachten
DOCENT Marga van Outheusden & 

 Evelien van Dort 

KOSTEN  Geen

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

THEMA  Prikkelverwerking, 

 overgevoelig, ondergevoelig,  

 wiebelen, friemelen, 

 concentratie en bewegen.

NIVEAU  Leerkrachten

DOCENT Marga van Outheusden & 

 Evelien van Dort 

KOSTEN  3 uur 480 euro

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl

THEMA  Weerbaarheid, relaties en 

 seksualiteit
NIVEAU  Leerkrachten
DOCENT NOAM SHALGI 
KOSTEN  200 euro incl. reiskosten/-tijd  

 en materialen voor een workshop  

 van 2 uur
Voor meer info kijk op www.ontdekjegevoel.nl

D E S K U N D I G H E I D S B E V O R D E R I N G

LEERZAAM 
SPELEN
 Workshops voor professionals gericht  
 op de rol van de natuur en buiten-
 spelen op de ontwikkeling van kinderen. 
Het bevat 2 presentaties, buitenspelen is leerzaam en 
gezond en buitenspelen op het schoolplein. Waarom is het 
zo goed dat kinderen buiten spelen. De vaardigheden en mo-
toriek die je leert bij het buitenspelen zijn van groot belang 
voor het goed functioneren als kind maar ook als volwas-
senen. Vies worden is leuk!! Er worden wetenschappelijke 
inzichten gedeeld omtrent buitenspelen. Er worden heel 
veel leuke en inspirerende ideeën gedeeld om gezond 
en leerzaam te spelen.

THEMA  Natuur en buiten spelen
NIVEAU  Leerkrachten
DOCENT  Anna Vehof en 
 Barbara Mansvelt
KERNDOEL  34 en 35
KOSTEN  150 EURO per avond, 
 exclusief reiskosten

Voor meer info kijk op www.bslochem.nl
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N r . A c t i v i t e i t D o e l g r o e p C o a c hK o s t e n / u u r P a g i n a

 Natuur & techniek    
30 Masterclass Duurzaamheid groep 5 t/m 8 gratis Lochem energie 23
31 Onkruid alle groepen, 
  KDV, BSO Kosten in overleg Buitenspelen Natuurlijk 23
32 Bodemdiertjes alle groepen, 
  KDV, BSO Kosten in overleg Buitenspelen Natuurlijk 24
33 Rivierklei – kleibeesten maken! alle groepen, 
  KDV, BSO Kosten in overleg Buitenspelen Natuurlijk 24
34 Cleanwise alle groepen gratis Gerdie Kreunen 24
35 Schoon Belonen alle groepen gratis Gerdie Kreunen 25
36 Landelijke Opschoondag alle groepen 1 uur gratis Gerdie Kreunen 25
37 Visles groep 7 en 8 hele ochtend, gratis Visvereniging De brasem 
    en De Gouden Karper 25
38 Aan de waterkant! groep 6 t/m 8 hele dag gratis Visvereniging De brasem 
    en De Gouden Karper en 
    de IVN 25
39 Weet van water! groep 4 t/m 8 gratis Rijn en IJssel en 
    gemeente Lochem 26
40 Boomfeestdag groep 6 t/m 8 gratis Circulus Berkel 26
41 Werk in uitvoering groep 5 t/m 8 3  uur gratis jeugcoach 26
42 Sterrenwacht Phoenix alle groepen Dagdeel, €4 per kind, 
   €5 per volwassene, 
   2 begeleiders gratis  Vrijwilligers 
    Sterrenwacht Phoenix 26
43 Buitenspeelcampagne alle groepen uren in overleg Gerdie Kreunen 26
 
 Burgerschap    
44 Achterhooks veur Blagen groep 5 t/m 8 2 uur jeugdcoach 27
45 Budgetkids groep 7 en 8 2 uur Aylin Gumus en 
    Anja Rouwenhorst 27
46 Smokey komt logeren groep 1 en 2 2 uur gratis jeugdcoach en 
    Andre Smith van 
    Brandweer Lochem 28
47 Terra Nova groep 7 en 8 2 uur gratis jeugdcoach 28
48 Online? Weet wat je deelt! groep 7 en 8 
  plus ouders 3 uur gratis jeugdcoach 28
49 MediaJungle groep 7 en 8 2 uur gratis jeugdcoach 29
50 Verkeersveiligheid alle groepen uren in overleg  Veilig Verkeer Nederland 29
51 Rode Kruis gastles groep 7 en 8 uren in overleg
   Vrijwillige bijdrage van € 25 Nederlands Rode Kruis 29
 

N r . A c t i v i t e i t

P R O G R A M M A O V E R Z I C H T

 Sport    
1 Fitklasse groep 5 t/m 8 1 uur sportcoach 13
2 Beweegimpuls groep 5 t/m 8 20 uur sportcoach 13
3 Tjoekbal  groep 5 t/m 8 1 uur  sportcoach 14
4 Lacross groep 7, 8 1 uur sportcoach 14
5 Stoeispelen groep 3 t/m 8 1 uur sportcoach 15
6 Pauzespelen groep 5 t/m 8  sportcoach  15
7 Kwaliteitsimpuls alle groepen 3 uur sportcoach 15
8 Slackline groep 5 t/m 8 1 sportcoach 15
9 Ultimate Frisbee groep 5 t/m 8 1 uur sportcoach 16
10 Coöperatieve spelen groep 3 t/m 8 1 uur sportcoach 16
11 Burner Games groep 5 t/m 8 1 uur sportcoach 16
12 Rots en Watertraining groep 5 t/m 8 10 uur sportcoach 16
13 Freerunning groep 6 t/m 8 1 uur sportcoach 16
14 Lochemse sportdag groep 6 t/m 8 Hele dag, €1,50 per leerling sportcoach 17
15 Urban Jazz & Kids Dance alle groepen gratis Sanne Brandt 17
16 Hockey alle groepen gratis Lochemse Hockeyclub 17
17 Badminton Lochem groep 5 t/m 8 gratis Badmintonclub Lochem 18
18 Badminton Eefde groep 4 t/m 8 gratis Badmintonclub Eefde 18
19 Bridge groep 6 t/m 8 gratis Bridgclub Jump ‘85 18
20 Tennis groep 3 t/m 8 gratis Tennis SV Harfsen 18
21 Jazzgym groep 3 t/m 8 gratis Brinio 18
22 Gymnastiek  groep 3 t/m 6 gratis Brinio 19
23 Jazz Fushion/HipHop/Kids 
 dance peuters peuters € 45,- per les Sanne Brandt 19
24 Kinderyoga groep 1 t/m 8 1 x 45 min € 45
   1 x 60 min € 60
   3 x 60 min € 160
   4 x 60 min € 200
   5 x 60 min € 240 Lizelot Versteeg 19
24a Kinderyoga Peuters zie hierboven Lizelot Versteeg 19
 
 JOGG    
25 Daily Mile – Start! groep 4 t/m 8 1 uur JOGG regisseur 20
26 Drink water – Lekker fris! groep 7 en 8 2 x 1,5 uur JOGG regisseur 20
27 Gezonde School Vignet alle groepen € 150 in overleg JOGG regisseur 21
28 Gezonde traktaties maken groep 4 t/m 6  JOGG medewerker 22
29 Groente… dat kookt lekker! groep 7 en 8  JOGG & restaurant 
    LEKKER medewerkers 22
 

D o e l g r o e p C o a c hK o s t e n / u u r P a g i n a

61 62



N r . A c t i v i t e i t D o e l g r o e p C o a c hK o s t e n / u u r P a g i n aK o s t e n

132 Lesmateriaal GGD alle groepen gratis 4 weken lenen 
   (in overleg langer). leerkracht 58
133 Freeplayer  groep 5 t/m 8 €50 voor 4 weken leerkracht  58
 
 Deskundigheidsbevordering    
134 Leerzaam spelen leerkrachten €150 per avond, 
   exclusief reiskosten Anna Vehof en 
   Barbara Mansvelt 59
135 Onderlinge kindermassage 
 voor professionals leerkrachten 
  en pedagogisch 
  medewerkers op aanvraag Bea Vukkink 59
136 Workshop kriebels in je buik leerkrachten gratis GGD 59
137 Beeldschermfit leerkrachten € 320, extra uur 
   implementatie programma 
   voor leerkrachten om in de 
   groep te werken met de 
   ‘leskist beelschermfit’ 
   kosten €160. Marga van Outheusden 
    & Evelien van Dort 60
138 Aanraking in de klas leerkrachten € 200 incl. reiskosten/-tijd 
   en materialen voor een 
   workshop van 2 uur Noam Shalgi 60
139 Positieve gezondheid leerkrachten 3 uur € 480 Marga van Outheusden 
    & Evelien van Dort 60
140 Prikkelverwerking leerkrachten 3 uur € 480 Marga van Outheusden 
    & Evelien van Dort 60
 

N r . A c t i v i t e i t D o e l g r o e p C o a c hK o s t e n / u u r P a g i n a

P R O G R A M M A O V E R Z I C H T 

 Sociaal emotionele ontwikkeling    
52 Kriebels in je buik alle groepen gratis GGD Noord- en Oost-
    Gelderland 30
53 Lieve woorden doosje groep 3 t/m 8 SO €100 per workshop Bea Vukkink 30
54 Schatgravers groep 3 t/m 8 SO €75 per les Bea Vukkink 31
55 Kindermassage alle groepen € 75 per les Bea Vukkink 31
56 Mindfulness in de groep groep 3 t/m 8
  alle groepen VO € 100 per les Bea Vukkink 31
57 Feel GOOD workshop alle groepen € 150 incl. reiskosten/-tijd en 
   materialen voor een 
   workshop van 2 uur Noam Shalgi 31
58 Homo? Boeit geen Flikker! groep 8 en VO € 75 per les Jelle Klein Hesselink 32
59 Leren omgaan met een scheiding 
 (KIES) groep 3 t/m 8 in overleg Miranda Mussche Busch
    Laurie Bokkers Wentink 32
 
 Creatief & knutselen    
60 Kiffenkunst alle groepen € 30 per uur exclusief 
   materialen Andrea Kiffen-Hakkert 32
 Cultuur    
 items 61 t/m 124    65
 overzicht vanaf pagina 65    
 Lezen & media    
 toelichting programma    53
 programmaonderdelen    54
 
 Leenmaterialen    
125 Leskist sport- en spel groep 1 t/m 3 € 50 per keer leerkracht 56
126 Leskist beweegsels groep 1 t/m 3 geen leerkracht 56
127 Leskist Project Onkruid alle groepen leskist huren: €35, leskist 
   kopen €75, begeleiding door 
   Buitenspelen natuurlijk: € 25 
   extra per uur per persoon. Leerkracht zelf of 
    Anna Vehof en 
    Barbara Mansvelt  56
128 MediaJungle groep 6 t/m 8 Max 1 maand huren , 
   kosten: geen leerkracht 56
129 Elektro bouwsets groep 4 t/m 6 Max 1 maand huren, kosten: 
   geen N.V.T. 57
130 Leskist Beeldschermfit alle groepen geen leerkracht of docent 
    inhuren 57
131 Leskist Bodemdiertjes alle groepen leskist huren: €35, leskist 
   kopen €75, begeleiding door 
   Buitenspelen natuurlijk: 
   € 25 extra per uur 
   per persoon. Leerkracht zelf of 
    Anna Vehof en 
    Barbara Mansvelt 57
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C u l t u u r m e n u K i n d e r b o e k e n w e e k .  E n  t o e n …

C U L T U U R P R O G R A M M A  2 0 2 0 - 2 0 2 1
B r e d e  s c h o o l E r f g o e d  -  R e i z e n  i n  d e  T i j d

Onderbouw
77. Koning Bombanzi is jarig! Tessa Valstar. pag. 39

78. Het Hoedenavontuur, Graafschap bibliotheken. pag. 39

79. Vrolijke noten in de klas, De Vrolijke Noot. pag. 40

70. Kröller Müller schoolkaart (schoolbreed). pag. 37

71. Sing a Song, Dewi Boddeke (schoolbreed). pag. 37

72. Beelden van speksteen, Mirjan Koldeweij (schoolbreed). pag. 38

73. Interactieve theatervoorstelling Manja Bedner (schoolbreed). pag. 38

74. Wereldverteldag (schoolbreed). pag. 38

75. Brede school op maat (schoolbreed). pag. 39

76. PLAY#GROUND, LIMAI (schoolbreed). pag. 39

Middenbouw
80. Wakker worden, aan de slag! Tessa Valstar. pag. 40

81. De liefste wens, Phion (Apeldoorn, inclusief busvervoer. pag. 40

82. Bootcamp voor je zintuigen, Kunstvereniging Diepenheim. pag. 40

83. Vergeet me nietje, Graafschap bibliotheken. pag. 41

84. Muzikaal monsterleed, LIMAI. pag. 41

70. Kröller Müller schoolkaart (schoolbreed). pag. 37

71. Sing a Song, Dewi Boddeke (schoolbreed). pag. 37

72. Beelden van speksteen, Mirjan Koldeweij (schoolbreed). pag. 38

73. Interactieve theatervoorstelling Manja Bedner (schoolbreed). pag. 38

74. Wereldverteldag (schoolbreed). pag. 38

75. Brede school op maat (schoolbreed). pag. 39

76. PLAY#GROUND, LIMAI (schoolbreed). pag. 39

Bovenbouw
85. De swingende drumband uit Rio! Tessa Valstar. pag. 41

86. Musical workshop, Jansstheater. pag. 41

87. Theater workshop, Jansstheater. pag. 42

88. Netwerk to nature, Kunstvereniging Diepenheim. pag. 42

89. Verf maken van natuurlijke materialen, Jolien Visser. pag. 42

70. Kröller Müller schoolkaart (schoolbreed). pag. 37

71. Sing a Song, Dewi Boddeke (schoolbreed). pag. 37

72. Beelden van speksteen, Mirjan Koldeweij (schoolbreed). pag. 38

73. Interactieve theatervoorstelling Kamertheater Almen 

(schoolbreed). pag. 38

74. Wereldverteldag (schoolbreed). pag. 38

75. Brede school op maat. pag. 39

76. PLAY#GROUND, LIMAI (schoolbreed). pag. 39

groep 1  90. Wie ben jij? Tessa Valstar. pag. 44

Dit ben ik 91. Wie is Arin? Jolien Visser. pag. 44

groep 2 92. De verzamelaars, Musea Zutphen. pag. 44

De verzamelman 93. Antoni en zijn Dieren, Museum STAAL. pag. 44

 94. Ditjes en Datjes Minimuseum, Jolien Visser. pag. 45

 95. De Waterverzameling, Tessa Valstar. pag. 45

groep 3 96. Op bezoek bij opa en oma, hoor ik

Mijn familie nou muziek? Tessa Valsta. pag. 45

 97. Op de thee bij een adellijke familie, 

 Musea Zutphen. pag. 46

groep 4 99. Museum-assistent, Musea Zutphen. pag. 46

Museum-assistent 98. Appeltje, eitje. pag. 46

groep 5 100. Meer dan een veilige plek, Huis Verwolde. pag. 46 

Hoe woon jij? 101. Van griffel tot wasteil, Museum Smedekinck. pag. 46

 102. Welkom in de middeleeuwen, Erve Eme. pag. 47

 103. Hoe woon jij, hoe woonde hij? 

 Museum Boer Kip. pag. 47

groep 6 104. De boer op! Boerderij Klein Graffel. pag. 47

Je bent wat je eet 105. Voedsel van vroeger, Erve Eme. pag. 48 

De kroniek van… 106. Archeologie in de klas, Erve Eme. pag. 48

 107. Het koffertje van Staring, Museum STAAL. pag. 48

 108. In de voetsporen van Henric, oa. 

 Musea Zutphen. pag. 48

 109. Van kaarsenkroon tot kettingslot, 

 Walburgiskerk. pag. 49

 110. Bewaard Erfgoed, Mirjan Koldeweij. pag. 49

groep 7 111. Ik zie mezelf ik zie jou, Musea Zutphen. pag. 49

Kunstschatten 112. Poezie met Staring, Museum STAAL. pag. 50 

 113. Goed kijken/ scherp tekenen, Museum MORE. pag. 50

 114. Klokkenkunst, Wijnhuistoren. pag. 50

 115. De verborgen schat, Nieuwstadskerk. pag. 50

 116. Bladeren in oude kinderboeken,

 Stichting Oude Kinderboek. pag. 51 

 117. Klokken Gudula-kerk bespelen. pag. 51 

 118. Orgelkidz, Walburgiskerk. pag. 51 

Mijn huis staat in 119. Met droge voeten, Museum, 

 STAAL/zwembad Almen. pag. 51 

 120. Zoek dekking!, Walburgiskerk/

 Musea Zutphen. pag. 52 

 121. Wederopbouw - de nieuwe tijd. pag. 52 

 122. Landhuis Reuversweerd. pag. 52

 

groep 8 123. Kees en de verdwenen stad, stadswandeling. pag. 52

Om niet te vergeten  124. Zoektocht naar “missing man”  piloot, 

 William Hurrell, Elf Marken. pag. 53 

Onderbouw
67. De Tijdmachine, Dolf Moed pag. 35

Middenbouw
68. Man met het stenen hart, Garage TDI pag. 36

Bovenbouw
69. Alleen op de wereld, Jules van Rijn. pag 36

Onderbouw
Theater 61. Hans en Grietje, Phion. pag. 33

Middenbouw
Dans 62a. Lepeltje Lepeltje, De Dansers (met workshop dans) pag. 33/34

Muziek  62b. Lepeltje lepeltje, De Dansers (met workshop muziek LIMAI) pag. 34

Beeldend 63. Toveren met metaal (etsen), Laura Casas Valle en 

 Charlotte Ponjeé pag. 34

Bovenbouw
Literatuur 64. Dichter in de Klas, Graafschap bibliotheken. pag. 35

Muziek 65. Meedoe-concert voor Rafiq, Phion (Apeldoorn, 

 inclusief busvervoer) pag. 35 

Media 66. Je neus in de boter, Held en Bloem producties 

 (spreekwoordenlessen) pag. 35

65


