
 

 

 

Ontdek de Media 

 

20 februari t/m 17 maart 

 Waar denk jij aan bij media? Hoe zag de 

media er vroeger uit en hoe zal het er over 3 

jaar uit zien? Ga op zoek hoe de cultuur van 

Nederland gegroeid is in de media. Konden 

we 50 jaar geleden al chatten via internet, of 

ging dat heel anders?  

 

   

Pak je foto camera en ga op pad. Wat kan je 

voor mooie dingen zien in de natuur? 

Verzamel mooie materialen uit de natuur en 

maak een gave stop-motion video. Heb jij 

Jachtseizoen al eens gespeeld? Daar hebben 

we onze mobiele telefoon bij nodig.  

 

 Weet je niet zo goed hoe je iets moet koken? 

Dan zoek je een video op internet. Maar dat 

kunnen wij zelf natuurlijk ook maken. Verzin 

een gaaf recept en leg dit stap voor stap uit in 

een vlog. Of maak jij je bord perfect op dat het 

zo de krant in kan?  

 

   

Media is een breed begrip. Leer door een ren-

je-rot-quiz allerlei toffe feiten over de media. 

Weet jij wat een flashmop is? Of een lipdub? 

Dat gaan we met elkaar maken. Haal je 

dansmoves tevoorschijn.  

 Weet jij iets tofs om te knutselen of te 

bouwen? Leg dit dan stap voor stap uit in een 

video. Daarna kunnen de andere kinderen 

hetzelfde maken door jouw video te bekijken. 

Of maak een commercial met een door jullie 

gekozen onderwerp. Misschien kan je wel 

gave attributen gebruiken.  

 

 

 

 

Week 8       20-02 t/m 24-02 

 

Week 9      27-02 t/m 03-03 

 

Week 10       06-03 t/m 10-03 

 

Week 11      13-03 t/m 17-03 

Ma Ontdeklab Ma Cultuurfabriek Ma Kookstudio Ma Sport en spel academy 

Di Natuurpad Di Ontdeklab Di Cultuurfabriek Di Kookstudio 

Wo Sport en spel academy Wo Natuurpad Wo Ontdeklab Wo Cultuurfabriek 

Do Kookstudio Do Sport en spel academy Do Natuurpad Do Ontdeklab 

Vr Cultuurfabriek Vr Kookstudio Vr Sport en spel academy Vr Natuurpad 

Omdat we het belangrijk vinden dat ons activiteitenaanbod aansluit bij de ‘Skills’ van onze kinderen, kan van bovenstaande planning worden afgeweken. 


