Inspiratiebubbel 2
Rondreizende
dozen

Rondreizende
dozen
Deze activiteit heeft te maken met:
Talenten
ontdekken

Talenten
verdiepen

Talenten
tonen

Activiteit

Materialen
• Dozen van minstens A4-formaat
• Versiermaterialen
• Werkjes, producten ...

In deze activiteit stippel je een traject uit van reizende dozen doorheen de school. In
de dozen stopt iedere klas een ‘talentrijke’ verrassing voor een andere klas. Breng
variatie in het doorschuifsysteem, zodat iedere klas in de loop van het schooljaar een
verrassingsdoos van een andere klas ontvangt.
In de dozen kunnen heel persoonlijke dingen zitten: een speciaal gecreëerd werkstuk,
een zelfgemaakt gerecht of een zelfbedacht recept, een groepswerkje, een spelidee,
een briefje, een muziekfragment, een uitdaging, iets rond een hobby, een tekening,
een zelfportret, een lievelings-cd ...
In ieder geval levert ieder kind in de klas een bijdrage vanuit zijn eigen talent.
Tips/alternatieven
• Je kunt de dozen thematisch laten uitwerken.
Voorbeelden van thema’s:
– Kinderspelen op de speelplaats
– Speelgoed
– Techniek
– Drama en toneelattributen
– Werkwinkels
• Je kunt er zelfs een uitwisselingsproject tussen verschillende scholen van maken.

Inspiratiebubbel 4
Muzische
toiletten

Muzische
toiletten
Materialen

Deze activiteit heeft te maken met:
Talenten
ontdekken

Talenten
verdiepen

Talenten
tonen

• Gelamineerde foto’s van kunstwerken
• Plakgum (bv. Pritt Poster Buddies)

Activiteit
• Deze activiteit is een leuke manier om kinderen te inspireren en ze warm te maken
voor kunst. Hang aan de binnenkant van de deur van de toiletten maandelijks een
mooie afbeelding van een beroemd kunstwerk.
• Geef een beetje uitleg over het kunstwerk en de kunstenaar. Doe dat in eenvoudige
bewoordingen.
• Maak de kinderen attent op de kunstwerken.
• Zorg ervoor dat de vijf muzische domeinen aan bod komen:
– Beeld
– Muziek
– Drama
– Beweging
– Media
• Inspireer de kinderen om hun eigen muzische talenten te tonen en vervang
geleidelijk aan de beroemde kunstwerken door werken van de kinderen.

Tips/alternatieven
•
•
•
•
•
•

Vervang regelmatig de afbeeldingen.
Zorg ervoor dat verschillende kunstvormen worden afgebeeld.
Kunstwerken van de kinderen mogen natuurlijk ook!
Eventueel kan de leerlingenraad deze activiteit op zich nemen (inspraak!).
Leg een verband met een thema van WO, een project enz.
Je kunt natuurlijk ook gebruikmaken van andere plekken in de school, bv. ‘Het
kunstwerk van de week’ in de hal.

Inspiratiebubbel 8
Verwendag
mama-papa

Verwendag
mama-papa
Materialen

Deze activiteit heeft te maken met:
Talenten
ontdekken

Talenten
verdiepen

Talenten
tonen

Activiteit
Ook altijd op zoek naar leuke ideeën voor Vaderdag of Moederdag? Dan is dit zeker
iets voor jou! Organiseer in je klas een verwendag voor mama of papa. Het tijdstip
bepaal je zelf: de vrijdagnamiddag of avond voor de feestdag of op de dag zelf. Laat
de kinderen mee brainstormen.

Verwendag mama:
• Alles wat in een verwencenter of beautyfarm thuishoort en enigszins haalbaar is:
spiegels, kommetjes, massageoliën, bodylotion, fruit/groenten voor gezichtsmaskers ...
• Ontbijt
Verwendag papa:
• Allerhande caféspelen (z.o.z.)
• Ontbijt

Verwendag mama
• Maak een schoonheidssalon van je klas met: gezichtsmaskers, gezichtsmassages,
oogmaskers – handen- of voetenbad met massage – nagels knippen en lakken –
lekkere geurtjes – zelfgemaakte juwelen – ontbijt met alles erop en eraan – enz.
Verwendag papa
• Maak een ‘spelcafé’ van je klas met: vogelpik – kaartspelletjes – dobbelspelletjes –
tafelvoetbalspel – Wii – spijkers in een boomstronk slaan – ontbijt met alles erop
en eraan – enz.
Natuurlijk zijn er ook activiteiten die voor beiden kunnen (doorbreek het rollenpatroon!): denkpuzzels – voorlezen – gezelschapsspelen – kringspelletjes – fotoshoot
– enz.
Kleed de klas leuk aan en/of zorg voor een kleine attentie.
Spreek goed het begin- en einduur af. (Maak een uitnodiging, maar verklap niet alles!)
Zorg ervoor dat alle materialen tijdig staan opgesteld en duidelijk zijn aangeduid.
Bereid voldoende vooraf voor, zodat je zelf ook kunt meegenieten.

Tips/alternatieven
•
•
•
•
•

Zorg voor aangepaste muziek.
Alle activiteiten zijn vrijblijvend.
Voorzie een babbelhoek met comfortabele stoelen (uit de leraarskamer).
Organiseer een verwendag voor mama én papa tegelijkertijd.
Laat de kinderen zelf ook een aantal ‘verwenactiviteiten’ bedenken. Ze hebben vast
heel wat ideeën!
– Samen een spel op de computer spelen
– Jongleren
– Samen iets knutselen
– Elkaar op een speelse manier uitdagen
– Enz.
• Organiseer het grootouderfeest vanuit dezelfde visie.

