Thema: Sprookjes van Grimm
De Gebroeders Grimm zijn de bekendste verzamelaars van sprookjes ter wereld. Samen hebben zij meer dan
200 sprookjes en legendes verzameld. Deze week leggen we op verschillende manieren een accent op
sprookjes. De sprookjes geven de kinderen in beelden diepe geestelijke waarheden. In zijn verbeelding maakt
uw kind de beproeving van de held of de heldin mee. Opgelucht haalt het adem als aan het einde van het
verhaal het goede overwint en het kwade gestraft wordt.
Maandag 7 mei
De kinderen mogen kiezen of ze naar het verhaal van “Rapunsel” of
https://www.beleven.org/verhaal/raponsje_rapunzel
“de wolf en de zeven geitjes” gaan luisteren.
https://www.beleven.org/verhalen/grimm/
Je kunt afhankelijk van de leeftijd ook een ander sprookje uitkiezen.
’s middags gaan we naar een leuk speeltuintje in de omgeving, misschien staat er wel een klimrek net als de
toren van Rapunsel, of komen we geitjes tegen bij de dierenweide.
Dinsdag 8 mei
Bij sprookjes denk je ook aan toveren. Goochelen lijkt wel op toveren. Vandaag gaan we goochelen. Ken jij een
truc? Aan het einde van de dag ken je er zeker één!
Natuurlijk gaan we ook naar buiten. Kan jij jongleren?
Kijk ook eens in de schuur van de onderbouw of hier hoepels of ringen liggen of in het speellokaal. Onderwijs
heeft vaak deze spullen. Overleg met je directeur of je dit mag gebruiken.
Op Pinterest staan ook leuke Goocheltrucs. Laat oudere kinderen de jongere helpen of een voorstelling geven.
Woensdag 9 mei
Bij sprookjes horen kastelen. Je mag vandaag een kasteel borduren, schilderen, bouwen van Lego of Kapla, of
een kasteel knutselen. Misschien heb je zelf nog een ander leuk idee?
Zie leuke ideeën op pinterest
Is er misschien een oma die kleding zou willen komen naaien of met de kinderen zou willen borduren?
Een hele dag oppassen is soms te veel maar een uurtje met een groepje kinderen bezig zijn is vaak erg leuk.
Of een opa die wil helpen timmeren of zagen of met tuintjes helpen.

Vrijdag 11 mei
Je eigen theatervoorstelling maken met vingerpoppetjes.
https://fi.pinterest.com/pin/349451252327119675/
Laat de oudere kinderen een eigen sprookje verzinnen. Hoe is een sprookje opgebouwd. Herken je altijd
dezelfde lijn in een sprookje? Waarom verzonnen mensen sprookjes.
De oudere kinderen kunnen er een fimpje van maken ( let op geen kinderen erop, alleen de voorstelling met de
handen) deze kunnen ze dan op youtube plaatsen.

