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Voor u ligt de Activiteitmail. De 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. 
 
 
 
Cursus Startblokkentrainers: een 
inspirerende groep!  
Door: Ellen van Prehn 

 
Op 14 september jl. is een 
zevental enthousiaste cursisten 
gestart. Er wordt in deze training, 
naast kennis over de pedagogiek 
en methodiek van Startblokken, 
in gegaan op hoe een 
Startblokkentraining goed kan 
worden opgebouwd. Daarbij 
staat het ontwikkelingsgericht 
werken centraal. De cursisten krijgen inzicht in het werken volgens ontwikkelingsgerichte 
principes en krijgen daarbij begeleiding en coaching.  
De cursisten komen uit diverse richtingen en disciplines; onderwijs, kinderopvang en hebben 
meer of minder ervaring met nascholing en training. Die diversiteit is prettig en van 
meerwaarde. We maken volop gebruik van elkaars kennis en ervaringen. De een is al gestart 
met het geven van training ‘onder begeleiding van’, anderen gaan binnenkort starten. Juist 
omdat eenieder zo op eigen wijze en in de eigen praktijk kennis en ervaringen opdoet, levert 
dit veel nieuw materiaal op dat we allemaal weer op eigen wijze kunnen inzetten. De 
betrokkenheid bij elkaars praktijk is groot. Het is mooi om te zien hoe betekenisvol die 
uitwisseling is en de reflectie daarop bijdraagt aan eigen nieuwe leerervaringen. Wij hopen 
dit de komende maanden verder uit te breiden en deze ervaringen ook door te geven aan 
professionals die Ontwikkelingsgericht willen werken aan Startblokken. We kijken ernaar uit! 
Ellen van Prehn is deelnemer aan de cursus Startblokken voor trainers. 
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Litratuurtips 
 
Oogappeltje uit de boekenkast van Hermien de Waard 
 

Aap op straat 
Leo Timmers 
Querido 
ISBN 9789021414355 

Mei 2018 

 
 
Vooraan rijdt een locomotief, daarachter een skateboard met daarop een mand met een enorme 
stapel gevouwen was en helemaal achteraan een lorrie waarop een wasbeer de was doet. Tussen de 
voertuigen is een lijn vol was gespannen waaraan een aapje hangt. Een beeld van zomaar een pagina 
uit het nieuwste boek van Leo Timmers. Een boek zonder woorden waar op iedere pagina 
wonderlijke voertuigen staan afgebeeld die samen een verhaal en/of een bijzondere machine 
vormen. Een aapje klimt over al deze voertuigen heen. Onderweg eet hij een taartje, verstopt zich in 
een bijenkorf, pakt een cadeautje van de pakjeswagen en brengt dit tenslotte naar mama Aap die in 
een woonwagen woont.  
 
Dit stripachtige verhaal van Leo Timmers heeft geen woorden nodig. De fantastische voertuigen 
spreken voor zich maar nodigen kinderen ook uit om zelf verhalen te bedenken, deze na te spelen 
en om hun eigen supervoertuigen te ontwerpen en te maken.  
Het boek wordt aanbevolen voor kinderen vanaf drie jaar maar voor dit boek ben je nooit te groot. 

Leo Timmers heeft nog veel meer prentenboeken over bijzondere voertuigen gemaakt: 
- Garage Gust. 2015 ISBN 9789045118789  
- BOEM. 2011 ISBN 9789045112923  
- Rijd je mee? 2017 ISBN 9789045120492 
- De kar van de koning. 2012 ISBN 9789045113234 ( alleen tweede hands) 
- Wie rijdt? 2007 ISBN 9789044807264 ( alleen tweede hands) 

 

Geschreven voor beginnende lezers en nu al een klassieker uit de boekenkast van Bea Pompert 
‘De jongen die met de dieren schaatste’ van Edward van de Vendel en Sanne te 
Loo. Zij maakten een schitterend lees- en kijkboek over een jongetje die een 
professioneel topschaatser wordt en altijd ook nog dat Canadese jongetje van 
acht blijft. Over het leven van Beorn Nijenhuis.  
 
Achtergrond: 

https://lees.bol.com/nl/article/interview-beorn-nijenhuis 
https://www.volkskrant.nl/sport/beorn-nijenhuis-over-zijn-
schaatscarriere-het-was-een-groot-avontuur-~bd3bee97/ 
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Op onderzoek gaan met groenten en fruit op de babygroep van Kinderopvang Wageningen 
 
In de tuin van Kinderopvang Wageningen zijn in deze 
periode allerlei “schatten van de herfst” te vinden. Er 
liggen bladeren, takken en in de moestuin zijn de 
pompoenen klaar om geoogst te worden. Tijdens de 
wandeling door de wijk zien de kinderen mooie kastanjes 
en krijgen ze appels en peren uit de tuin van de buurman. 
In de winkel kopen de pm-ers paprika en worteltjes om te 
proeven en om groentehapjes van te maken. Kijken, 

aanraken en proeven… allemaal manieren om die interessante materialen te onderzoeken.  
 
Michelle heeft een doos gevuld met al die verschillende 
“schatten”. Veilig bij Michelle op schoot worden de groentes 
eerst in de mond gestopt. Als dat goed verkend is, wordt het 
interessant om zelf te pakken, vast te houden en te voelen. 
Alleen is dat niet zo leuk, maar samen wel.  

 
 
 
 
Als de baby’s weer op bed liggen, 
spelen de peuters verder met de 
materialen in hun winkel. Daar 
worden de pompoenen verzameld 
en in de tassen gestopt.  
 

 
Hoeveel kan er in één tas en kunnen we die dan ook nog 
dragen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dat is weer een nieuw onderzoek. 
 
      
Levineke van der Meer 



 

Praatje – plaatje 

 
“Juf, je hebt al best veel geleerd”  
Judith Bruins van basisschool De Panta Rhei in Beverwijk heeft groep 7 en volgt de basiscursus OGO 
voor de bovenbouw. Als zij woensdagmiddag de leerlingen aanspoort om sneller op te ruimen (zodat 
de juf op tijd naar de cursus kan) stellen de leerlingen de vraag wat ze daar doet. Judith legt uit welke 
cursus ze doet en in grote lijnen wat ze leert en wat dat met hun dagelijkse onderwijs te maken 
heeft.  
Een leerling: “Nou, je kunt wel zien dat je die cursus doet, als we nu kijken naar onze themawand en 
dat vergelijken met het vorige thema, heb je al best veel geleerd”.  

 
Als kinderen het zelf allemaal regelen… 
In groep 5 op basisschool De Kleine Reus in Amsterdam maken de leerlingen een speelotheek in de 
klas. Tijn, een actieve leerling die er zin in heeft, regelt wel even dat zijn klas langs mag bij een echte 
speelotheek, zodat ze kunnen leren hoe het er in de praktijk uitziet. Hij klimt in de ‘pen’ en stuurt 
deze mail: 
Hallo Maartje,  
 
Mijn naam is Tijn. Ik zit in groep 5 van de kleine reus.  
Ons thema in de klas is ‘speel je mee. goed’  
Wij willen graag leren hoe je een speelotheek maakt. 
Kan dat? 
Wij kunnen op donderdag 22 of vrijdag 23 november tussen 09.00 en 12.00. 
Wij komen met 3-5 kinderen plus 1-2 mama’s. 
Bij welke speelotheek kunnen we langskomen?  
 
Alvast bedankt en groeten,  

Tijn 
Heerlijk toch als kinderen eigenaarschap pakken en actief worden in het thema! 
 
Marte van Vliet 
  



 

Malik heeft een chocoladefabriek – Spel in december 
In groep 1/2 van basisschool Het Spectrum komt langzaam maar zeker Sint in de groep. Het 
Sinterklaasjournaal is begonnen, de intocht komt eraan. Het spel in de dierenwinkel wordt 
afgebouwd. De leerkrachten denken na over hun spelactiviteiten in de decembermaand. 

En dan is er Malik. Hij is intensief aan het construeren met bekend 
constructiemateriaal. Hij heeft een idee, zoveel is wel duidelijk. Intensief 
construeert hij aan een buizenstelsel met een draaiend element en een 
soort molen. 
Als leerkracht Nicole met hem in gesprek raakt wordt het spelverhaal klip 
en klaar. Malik heeft een chocoladefabriek gemaakt. Hij laat zien waar de 
chocola erin gaat in het witte pijpje aan de voorkomt en waar de chocola 
doorheen gaat, geroerd wordt en er als chocolaatjes uitkomt bij de 
molen. Wauw wat een prachtig resultaat en…. wat een mooi idee om 
verder uit te bouwen. 
Leerkracht Nicole en haar collega’s zien volop kansen om verder te 
spelen met Maliks fabriek. Wat 
wordt er in december allemaal 

gemaakt in de chocoladefabriek? Misschien wel 
schoensurprises en chocoladeletters.  
Echt chocoladeletters maken in de minichocolaterie is vast een 
goed spel en zou een banketbakker of patisserie voor de 
verkoop kunnen zorgen? 
In gesprek met Malik en de groep ‘rolt’ er een goed thema voor 
december de groep in.  
Hoe mooi wil je het hebben, juf? 
Verder lezen over constructieve activiteiten? In hoofdstuk 9 van 
‘Spelen en leren op school’ onder redactie van Dobber en Van 
Oers (2017) raak je nog verder geïnspireerd!   
 
Bea Pompert 

 
 
Dit mag je niet missen! 
OGO Conferentie 2019 ‘Net echt!’ 
Sociaal-culturele praktijken verbinden 
 

Op 20 maart 2019 organiseert De OGO-Academie de OGO Conferentie in de Reehorst in Ede. 
Het programma omvat tal van activiteiten: lezingen, presentaties, films en workshops.  
Als OGO je aan je hart gaat ben je erbij! 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail op secretariaat@ogo-academie.nl 
 
Programma en prijzen 
Het gehele programma inclusief prijzen vindt u hier.  
 
Aanmelden? Klik hier. 
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Op de rol bij De Activiteit – meld je aan! 
 
Ik ben een fotograaf – 8 januari 2019  
Locatie: De Activiteit – Alkmaar 
Tijd: 15.30 – 17.30 uur 
 
In het kader van de World Press Photo dag werken we 
ideeën uit voor een thema rondom fotografie. 
Je komt op verhaal en ervaart diverse interessante activiteiten waarmee je dit thema kunt belichten. 

We maken zelf foto’s waarmee we ter plekke onze eigen World Press fotowedstrijd organiseren. 
Met een berg aan ideeën ga je bruisend voor je eigen praktijk naar huis.  
Aanmelden: -klik hier- 
 
 
 
 

Nieuw voor NOP – 4 februari 2019 
Locatie: De Activiteit – Alkmaar 
Tijd: 15.30 – 17.30 uur 
 
We gaan aan de slag met kosteloos materiaal 
en afval en maken hier zelf cadeaus van.  
Handig om met 
Valentijnsdag in 
te zetten of voor 
de dagelijkse 
behoefte van 
kinderen om 
iemand met een cadeau te verrassen.  
De verpakking creëer je ook met kosteloos 
materiaal en een dosis creativiteit. 
verrassen met een ‘duurzaam’ cadeautje. 

Je kunt dit koppelen aan een thema over ‘Duurzaamheid en recyclen’. Dit thema staat nl. nieuw in 
onze tekstenbank op www.klassenteksten.nl bij aanvang van het nieuwe jaar.  
Aanmelden: klik hier. 

 
 
Beide workshops worden verzorgd door Tonny Bruin 
Wil je iets op locatie voor het team? Bel (06 13299378) en dan bespreken we de mogelijkheden.  
Hier zit een ander kostenplaatje aan vast. 

https://www.de-activiteit.nl/cursussen/workshop-ik-ben-een-fotograaf/
http://www.klassenteksten.nl/
https://www.de-activiteit.nl/cursussen/workshop-nieuw-voor-nop/

