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Alles in 1 Project Kunst  
Wat is kunst? Tsja… Wat de een mooi vindt, vindt de ander nul, niks, nada. Smaken verschillen, zeker als 
het over kunst gaat. Wel doet elke kunstenaar zijn best om een gevoel of gedachte goed uit te beelden. 
Dat kan een tekening zijn, een beeld, film, dans, een gedicht, noem maar op. Niet nageaapt van iemand 
anders, maar zelf bedacht. Als heel veel mensen het mooi vinden, wordt de kunstenaar beroemd.  
In dit mooie project gaan we genieten van heel wat meesterwerken. Dat belooft wat! 

 
                                    Week 1  Kunst 
Kennen jullie de film Annie? We bekijken een moderne versie van de film over dat beroemde meisje. 
Verhalen of gedichten schrijven is vorm van kunst. Net als muziek, dans, toneel, schilder- en 
beeldhouwkunst. Erg oud maar nog altijd beroemd zijn Griekse beelden van wit marmer 

 
   Week 2   Theater 

Het filmpje over de Peking Opera brengt ons in de wereld van 

het theater. Schmink, kostuums, toneelspelen, dansen en 
zingen. Bij een komische voorstelling valt er veel te lachen. Vaak 
zet theater ons aan het denken en bij een ernstige voorstelling 
moeten we soms een traantje wegpinken.    Toneelspelen, 
zingen, musiceren en dansen, niets zo leuk als dat.  

 
                                    Week 3   Dans 
 
Wie talent voor dansen heeft zit goed deze week. Er komende heel wat flitsende dansen voorbij. 
Moderne dansen zoals de streetdance in het filmpje waarmee we beginnen. En klassiek ballet zoals 
het Zwanenmeer. We zien Hans van Manen, een bekende choreograaf. Het verhaal ‘De stukgedanste 
schoentjes’ mogen we niet missen. 

 
       

                                                                                    Week 4   Muziek 

Tegenwoordig kunnen we overal naar muziek luisteren. Vroeger niet. Toen 
moesten mensen zelf muziek maken. Of ze gingen luisteren als ergens een orkest 
speelde. Iedereen houdt van muziek. Er valt enorm veel te kiezen. Op het filmpje 
horen we Barokmuziek van 300 jaar geleden 
We lezen over Elvis Presley, de koning van de Rock-’n-roll. En over Madonna, de 
koningin van de popmuziek.  
 

                           Week 5   Schilderen 

Schilderen door de eeuwen heen, daar gaat het deze week over. Eerst bekijken we film over 
Jeroen Bosch. Een dag later verwonderen we ons over het beroemdste schilderij uit de 
17eeuw: de Nachtwacht van Rembrandt. We lezen over Vincent van Gogh, een andere 
beroemde Nederlandse schilder. Vincent was een moeilijk mens, maar zijn schilderijen zijn 
stuk voor stuk meesterwerken 
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Spelling en taal 

 Fopklanken; stomme [e] (vb: orde, trouwerij, schepenen) 

 Weetwoorden; [cht] (vb: toneellicht, luchtballon)) 

 Beginstukken; ge- be- ver- ont- (vb: gevoel, ontdekken, belangrijk, verkeerd) 

 Klankgroepen- korte klank- Kippen, ki klinkt kort, zorg dat er verdubbeld wordt. (vb. voorstelling, 
schimmelspel) 

 Klankgroepen – lange klanken- Hanen, ha klinkt lang, stuur een klinker naar de gang (vb. opera, toneelstuk) 
 
Oefenen kan thuis ook via http://wrts.nl/vlonder5tm8 
 
Engels 
We leren hier woorden en korte zinnetjes die te maken hebben met het project “Art”. 
Woorden zoals: dance, paintings, actor, scenery, to jump, to move, rhythm, song tekst. 
Zinnen zoals: Hello, how are you? I’m fine and you?  
De kinderen krijgen deze Engelse woorden mee naar huis om te leren in hun samenvattingenpakketje. 
 
Handig om Engels te oefenen of nog meer informatie te vinden over het project.  
http://intranet.alles-in-1.org/leerling/3 
 
De Flyer van deze periode is ook terug te vinden op onze website van school. 

 
Alles apart 
Grammatica (woorden en zinnen) 
De kinderen hebben kennis gemaakt met het begrip ‘onderwerp’; degene die iets doet in de zin. We blijven veel 
oefenen met het zoeken/herkennen van de persoonsvorm en het onderwerp. Het onderwerp onderstrepen we met 
een stippellijn en de persoonsvorm onderstrepen we met een dubbele lijn. ( De kinderen zingen een mooi lied. – 
Waarom loopt de hond op de straat? )  
 
Spelling 

 Klankgroepen: kippen (vb: zonnetje, koppig)  

 Klankgroepen: hanen (vb: verhalen, rekening) 

 Klankgroepen: boeren (vb: zeuren, voeren) 

 Weetwoorden: ei en au (vb: snauwen, applaus, beide, leider) 

 Weetwoorden: g/ch(t) (vb: lichaam, slecht) 

 Fopklanken: uw/ieuw/eeuw (vb: nieuwsgierig, huwelijk, schreeuwen) 

 Fopklanken: eer, eur, oor (vb: meneer, kleur, hiervoor) 

 Weetwoorden: ij en ou (vb: altijd, twijfelen, schouder, juffrouw) 
 

Oefenen kan thuis ook via http://wrts.nl/vlonder5tm8 

 
Werkwoorden 
We blijven veel oefenen met het zoeken naar de persoonsvorm in de zin. Door een zin vragend te maken, leren de 
kinderen dat het woord dat dan vooraan staat de persoonsvorm is. (Lara koopt een boek. -- Koopt Lara een boek?) 
Soms begint een zin met een vraagwoord zoals wie, welke enz. Je kunt dan geen vraagzin meer maken. Daarom 
leren ze dat ze de tijd van de zin kunnen veranderen. Het woord dat verandert, is de persoonsvorm. (Welk boek leest 
Lara? – Welk boek las Lara?) 
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Rekenen 
Getallen en bewerkingen 

 Verkenning van de getallen tot 2000 

 Schattend rekenen met geld 

 Keersommen met strategie als 8x15=  4x15=  2x15=  

 Keersommen als 10x57=, 5x57=, 2x57= 

 Delen met met rest 21:5=, 23:4= 

 Optellen t/m 1000 136+243=, 648+155= 

 Aftrekken t/m 1000 863-454=, 477-269= 

 Deelsommen als 120:4=, 120:8=, 120:12= 

 Verhoudingen 

 Automatiseren van de tafels en deeltafels 
 

Oefenen kan thuis ook via https://app.rekentuin.nl/users/login 
 
Meten en meetkunde 

 Lengte: introductie van millimeter  

 Inhoud: introductie van deciliter 

 Omtrek en oppervlakte uitrekenen 

 Werken met bouwplaten 

 Herhalen van lezen van de kalender 

 Herhalen van klokkijken alle tijden digitaal en analoog 

 Lengte: welke maat kies je (km, m, dm, cm, mm) 

 Geld: teruggeven t/m € 100,00 

 
 
Belangrijke data:  

 

 20 april Koningsspelen - 14.00 vrij 
 27 april Koningsdag - vrij 
 30 april t/m 4 mei – vakantie 
 8 mei wereldse dag- culturele dag op school! 
 10 en 11 mei Hemelsdag – vrije dagen 
 14 t/m 17 mei wandel4daagse 
 18 mei studiedag  
 21 mei tweede Pinksterdag- vrijdag 
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