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Voor u ligt de Activiteitmail. De Activiteitmail is een actuele nieuwsbrief van De 
Activiteit, het landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Middels deze 
nieuwsbrief informeren wij u onder andere over mooie activiteiten die zijn geweest, 
ons actuele aanbod en andere belangrijke zaken om ‘bij te blijven’. 
 
De nieuwsbrief wordt gemaild naar scholen/instellingen en is ook te lezen via onze 
site www.de-activiteit.nl. U kunt de nieuwsbrief ook in uw eigen mailbox ontvangen 
door een e-mail te sturen naar info@de-activiteit.nl. In juni ontvangt u dan de 
Activiteitmail op het opgegeven adres. 
 

In deze Activiteitmail: 

 Wat is geweest: Openingscongres Week van het Jonge Kind, Tuinieren met 

Kasper en Flip in Alkmaar 

 Kort nieuws: Werken met HOREB op de ipad 

 Wat nog gaat komen: Aanbod van De Activiteit juni 2015, Landelijke 

Startblokken Conferentie 2015, Winterschool 2016 

 Zeker bestellen: Bovenbouw dvd, ‘Kasperkratten’  

 Praatje/plaatje: Peutergroep van ‘De Kleinste Reus’ te Amsterdam 

 

Wat is geweest....... 

Mooie momenten om te delen 

Openingscongres Week Van Het Jonge Kind 

Hakim: “Het is niet wat je krijgt, het is wat je ermee doet”. Hakim 

vertelt over zijn eigen jeugd in Marokko, hoe hij daar speelde met 

een ballon en welke betekenis hij hier aan verleende.  

Op 10 april 2015 was ook De Activiteit aanwezig op het 

openingscongres van de Week Van Het Jonge Kind in Panama te 

Amsterdam. Een dag die gevuld was met interessante sprekers 

die allemaal het belang van spel vanuit eigen invalshoek belichte.  

 

Ook aan de kraam van De Activiteit was het een drukte van belang. Men ging in 

gesprek over mooie betekenisvolle activiteiten met jonge kinderen en raakte door 

elkaar geïnspireerd. De kasperkratten waren hierbij een goed startpunt.  

mailto:info@de-activiteit.nl


 

Tuinieren met Kasper en Flip in Alkmaar  

Op 11 april 2015 hebben we getuinierd met Kasper 

en Flip in Alkmaar. Het was een gezellige en 

inspirerende middag waarbij we op onderzoek uit 

gingen. We hebben kleine beestjes gezocht en 

onderzocht en thee getrokken van munt. De 

kinderen rooiden wortelen en radijs en er waren nog 

veel meer mooie activiteiten. Binnenkort gaan 

Kasper en Flip weer op onderzoek uit, dus houd 

onze website in de gaten. 

Een kleine impressie:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De juiste kleding aantrekken Zaaien Rooien 

Pauze: Hard werken  

en goed voor jezelf zorgen 

Onderzoek Lezen 



 

Kort nieuws 

Werken met HOREB op de ipad 

Stappenplan plaatsen HOREB icoon op Ipad  

1. Open Safari.  
2. Surf naar [school].horeb-po.nl  
3. Tik op het icoontje van het vierkantje met de pijl  
4. Tik op Zet in beginscherm (bij iOS7 tikt u op Voeg toe aan 

beginscherm).  
5. U ziet het adres van de website van HOREB en daarboven de naam.  
6. Tik op Voeg toe.  

 

Wat nog gaat komen..... 

Agenda van De Activiteit 

 

 Rekenen en Wiskunde en bouw/spelactiviteiten  5 juni 

Docenten: Niko Fijma en Bea Pompert    Utrecht 

 

 Spelactiviteiten en taal in Startblokken    12 juni 

Docent: Isabelle Vingerhoets     Utrecht 

 
Zet de volgende data vast in je agenda: 

25 november 2015: 6e Landelijke Startblokken Conferentie 

Thema: ’Creatieve leerprocessen van jonge kinderen en hun begeleiders’ 

Deze dag zijn er twee workshopsrondes waarbij u kunt kiezen uit maar liefst 13 
workshops. Daarnaast worden er lezingen gegeven door drs. Bea Pompert en Prof. 
dr. Bert van Oers en is er een informatiemarkt. 

Kijk voor het programma, extra informatie en inschrijvingen op onze site.  

29 en 30 januari 2016: Tweedaagse Winterschool 

Binnenkort kunt u meer informatie vinden over de Winterschool op onze website: 
www.de-activiteit.nl.  

 

 

  

Ons aanbod voor het schooljaar 2015-2016 staat op onze website. 

De plannen voor volgend schooljaar worden weer volop gemaakt, kijk snel op 

onze site wat wij voor jullie kunnen betekenen. 

http://www.de-activiteit.nl/nieuws/actueel-nieuws/376-zesdelandelijkeconferentiestartblokken
http://www.de-activiteit.nl/


 

Zeker bestellen 

Bovenbouw DVD fase 1 

Op deze nieuwe DVD staan mooie 
praktijkvoorbeelden van: 

 startactiviteiten met objecten  
 startactiviteiten rondom actuele kwesties  
 startactiviteiten gekoppeld aan (historische) 

verhalen  
 het opzetten van experimenteel onderzoek  
 het introduceren van boeken in een 

boekenkring  
 het inrichten van de leeromgeving bij onderzoek  
 en het voeren van portfoliogesprekken. 

De opnames zijn op zes scholen gemaakt. Scholen die elk op hun eigen wijze vorm 
geven aan Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Interessant om te zien en mooi om te 
spiegelen aan je eigen praktijk. Dat is ook precies de bedoeling. Niet kijken naar wat 
er goed of fout gaat, maar kijken en in gesprek gaan met elkaar over wat je zelf doet, 
kunt en wil leren. Gesprekken in je bovenbouw team, met je studiemaatje, collega, 
docent of begeleider. 

Bestel hier de dvd  
 
 
'Kasperkratten' 

Kasperkratten voor onderbouwklassen en 
peutergroepen die met Natuur, Wetenschap en 
Techniek aan de slag gaan.  
 
In elke krat zijn de volgende materialen opgenomen: 

o 2 exemplaren van het boek 'De 
fietsenmaker' of 'De werkplaats' of 'De 
kleermaker' of ‘ De timmerman’ of ‘De 
tuinman’ 

o suggesties voor activiteiten (o.a. spel, 
onderzoek, verteltafel, rekenen- 
wiskunde en techniek) 

o foto's die helpen bij het inrichten van de 
praktijk 

o materialen die je kunt gebruiken bij het 
vormgeven van de activiteiten 

 

Voor het bestellen van de kratten stuurt u ons een e-mail: info@de-activiteit.nl 

http://www.de-klopper.nl/Webwinkel-Product-94252405/DVD-Ontwikkelingsgericht-Onderwijs-in-de-bovenbouw.html
mailto:info@de-activiteit.nl?subject=Bestelling%20Kasper%20kratten


 

Praatje/plaatje: 

Peutergroep ‘De kleinste Reus’ te Amsterdam 

Ik zal het even voor je strijken.. 
 
Maar wat staat die plank laag, zo krijg ik echt last 
van mijn rug. Maaike bekijkt de strijkplank van alle 
kanten en al snel krijgt ze hulp. 
 
Een van de peuters denkt dat er een knopje onder 
de plank zit waarmee het hoger gezet kan worden, 
maar waar zit dat nu precies? 
 
De strijkplank wordt door de peuters in geklapt, 
uitgeklapt, nog eens van alle kanten bekeken, allerlei ideeën en plannen worden 
besproken. 
 
En dan... ja er zijn streepjes in het hout. Met een beetje hulp van juf Maaike lukt het, 
de strijkplank kan hoger gezet worden en wat zijn ze trots. Maaike hoeft echt niet zelf 
te strijken, dat doen de kinderen graag voor haar. 
Goed opgelost zeg! 

 

 


