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Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Welkom bij De Culturele Thuishaven!
Met de bijzondere corona omstandigheden kunnen niet alle lessen doorgaan zoals
voorheen. Niet alle excursies en workshops van De Culturele Haven gaan door. Wij
vinden het jammer en daarom hebben we gekeken hoe we De Culturele Haven bij
jullie thuis kunnen brengen. Bekijk de linkjes voor inspiratie voor jouw eigen
opdrachten! Veel plezier!

Groetjes,

Het team van De Culturele Haven

GROEP 5 en 6

https://www.deculturelehaven.nl/


www.deculturelehaven.nl

Je mag jouw ontdekkingen ook
sturen naar info@deculturelehaven.nl
We delen we de mooiste beelden via
#DeCultureleThuisHaven
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PAK ‘M

DE PLOPKAP
Bekijk het filmpjeWat is een plopkap? van
BonteHond en ontdek wat er allemaal mogelijk
is met een plopkap.

EN NU JIJ!
Wist je dat je alle geluiden van de wereld kan
playbacken?

Stappenplan:
1 Gebruik de rode plopkap of zoek iets anders
als microfoon om mee te playbacken.
2 Ga naar buiten en luister naar alle geluiden
die je om je heen hoort. Welke geluiden hoor
jij?
3 Maak een filmpje van twee minuten waarin
je geluiden gaat playbacken die je hoort. Je
doet dus alsof jij de geluiden maakt! Alles kan,
mensen dieren of dingen, zet ‘m op!
4 Krijg je er geen genoeg van?
Probeer dan deze geluiden:
Kabouter
Kikker
Sirene

NIET OPVALLEN
Als je verdwijnt in jouw omgeving, dan
valt je niet op. Je bent gecamoufleert,
net als de mensen op deze foto’s.

EN NU JIJ!
1 Zoek een plek in huis waar je niet
opvalt en maak hier een foto van jezelf.
Ziet jouw familie jou nog?
2 Zoek ook een plek in huis waar je je
juist héél veel opvalt en maak hier ook
foto van jezelf.
3 Welke plek in huis vind jij de beste
plek voor camouflage verstoppertje?
4 Nog meer camoufleren? Print dit uit
en maak een camouflage masker!

CAMOUFLEREN [20 minuten]

Pak ‘m is een
theatervoorstelling van
BonteHond waarin veel
geplaybackt wordt en
verstoppertje gespeeld.
Wil je dat de makers van
de voorstelling ook jouw
filmpje en foto’s zien?
Stuur ze dan naar:
educatie@bontehond.net

Stuur jouwplaybackshowen camouflagefoto’s naar dejuf of meester!

[20 minuten]
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