Onderwerp: Vreemde vogels
Inhoud
Verschillende Themadagen die vallen onder het onderwerp ‘Vreemde vogels’.

Schooljaar:

Beschikbaar in schooljaar 2020-2021

Regels en afspraken
Via SLIM kunnen scholen een themadag afnemen, SLIM bemiddelt tussen aanbieder en afnemer. De
volgende voorwaarden zijn daarbij van belang:
Kosten per themadag
VOG

€ 395,- (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw)
De themadag-verzorger (degene die bij u op school komt) heeft altijd een
actuele VOG.
Bevoegdheid/ervaring
Niet elke themadagverzorger heeft een onderwijsbevoegdheid, wel heeft hij of
zij kennis, ervaring en kunde m.b.t. het onderwerp van de themadag welke hij
of zij verzorgt.
Facturering
De factuur voor de door u gekozen themadag ontvangt u via de aanbieder.
SLIM brengt hiervoor geen kosten bij u in rekening.
Annuleren
Mocht u de geplande themadag willen annuleren, kan dit voor 48 uur voor
aanvang van de aanvraag kosteloos. Mocht de themadag vanuit de aanbieder
worden geannuleerd of door ziekte niet plaatsvinden, worden er geen kosten in
rekening gebracht. In overleg zullen we kijken naar de mogelijkheid voor een
nieuwe themadag.
Algemene werkwijze
De algemene werkwijze is dat een themadag wordt afgenomen voor een hele
dag voor dezelfde groep. In overleg kan ook gekozen worden voor een groep in
de ochtend en een andere groep in de middag.
Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Themadag: Vreemde vogels bij elkaar (Sandy)
Regio: Overijssel, Drenthe, Gelderland
Bouw: alle bouwen
“Vreemde Vogels” bestaan er in allerlei soorten en maten. Ze kunnen ook gemaakt worden van allerlei
materialen in (vreemde) soorten en maten. Uiteraard worden “Vreemde Vogels” ook gemaakt door
kinderen van allerlei soorten en maten. Kortom iedere “Vreemde Vogel” is uniek! Aan de hand van een
eigen ontwerp kiest elk kind zijn materiaal en gaat daarna aan de slag met zijn eigen "Vreemde vogel".

Themadag: Vreemde vogels (Karina)
Regio: Drenthe, Groningen, Overijssel
Bouw: onderbouw

Zoals de titel het al zegt, dit zijn echt hele vreemde vogels...Zo bont gekleurd heb ik ze nog
nooit gezien. En zeker als je een hele klas vol van deze vogels hebt. Het wordt een gezellige
bende. Ik neem twee van mijn vreemdste vogels mee, en die zoeken nieuwe vriendjes, help
jullie als klas mee om nog meer vreemde vogels te maken? We moeten sterk zijn, om goed
te kunnen knippen, maar ook hebben we veel fantasie nodig om de gekste kleuren op de
vogels te schilderen. En we moeten handig zijn om de vogels op een goede manier in elkaar
te zetten. Maar als we klaar zijn…..Dan hebben we een klas vol bonte, gekke, en hele
vreemde vogels!

Themadag: Vreemde vogels van natuurlijke materialen (Mooimiek)
Regio: Groningen en Drenthe
Bouw: onderbouw
Leerdoel: fantasiedier van natuurlijke materialen Van dennenappels maken
we een rare vogel. Door hem te beplakken met vilt, wiebel ogen en andere
materialen, creëer je je eigen vreemde vogel.

Themadag: Kat meneertje (Annemieke)
Regio: Drenthe, Groningen, Friesland en kop van Overijssel
Bouw: onderbouw
Meneertje is een kat die een heel leven heeft waar zijn baas het bestaan niet van weet. Wat beleeft
Meneertje als hij buiten is? Maakt hij vrienden? Waar vind hij een fijn plekje, wordt hij geaaid of hebben
ze lekker eten?
De kinderen kruipen in de huid van Meneertje en van uit zijn perspectief bekijken ze de wereld. Het gaat
mij om het verhaal wat de kinderen zelf bedenken. We voeren dit uit in verschillende technieken,
passend bij de bouw waar de kinderen in zitten.

Themadag: Dieren maken van takken (Esther)
Regio: Gelderland, Flevoland, Overijssel
Bouw: alle bouwen
Leren kijken wat er allemaal om ons heen te vinden is.
Beesten maken van takken. Kijkend naar de voorbeelden die ik meeneem gaan we aan de slag. Met alle
fantasie van de kinderen zelf gaan we er een bijzondere beestenboel van maken.
Eventueel kunnen we in de omgeving op zoek naar takken die kunnen dienen als ondergrond.

Themadag: Gipsvogels (Karina)
Regio: Drenthe, Groningen Overijssel
Bouw: midden- en bovenbouw
Ben je niet bang om vieze handen te krijgen. Dan past dit echt helemaal bij jou! Eerst maken we een
mooie vorm met ijzerdraad wat een beetje lijkt op een vogel, of misschien is het stiekem wel iets anders
vreemds? Vervolgens gaan we met gipsverband aan de slag. Gipsverband is het verband wat je om krijgt
als je iets gebroken hebt, maar wij gaan er creatief mee aan de slag. Het verband droogt binnen een
paar minuten en dan kunnen we het beschilderen

Themadag: Vilten (Mooimiek)
Regio: Groningen, Drenthe
Bouw: midden- en bovenbouw
Leerdoel: met 2 vilttechnieken een beest maken
Uilenballen vilten: met droog- en natvilt techniek een fantasiebeest maken
Van vilt maken we een bal, met scherpe prikviltnaalden prikken we er wol omheen, tot slot wil je
natuurlijk een gezicht op deze uilenbal! (deze opdracht bevat nat- en droogvilt technieken

Themadag: Alice in Wonderland (Hannah)
Regio: Flevoland, Gelderland
Bouw: midden- en bovenbouw

Alice komt in wonderland verschillende figuren (vreemde vogels) tegen, eentje hiervan heb ik een
stripfiguur van gemaakt, welke karakters spreken jullie aan en kiezen jullie uit?
Welk figuur krijgt een eigen avontuur? We gaan een spin-off maken en het verhaal kan overal plaats
vinden, we kunnen de verhalen ook op elkaar aan laten sluiten.

Themadag: Struisvogel in gekke kleuren (Giny)
Regio: Drenthe, Groningen, Friesland
Bouw: alle bouwen
Vogel met een lange nek en hele lange poten, zodat hij heel hard kan lopen. We gaan de kop en de buik
uitknippen van karton, de vleugels liggen klaar en de poten en de nek mag je vouwen als een trapje en
als alles vast geplakt is heb je een kleurige struisvogel die misschien net zo groot is als jezelf.

Themadag: Vloeibaar rubber (Hannah)
Regio: Flevoland, Gelderland
Bouw: midden- en bovenbouw
Wat we gaan maken is een beest of interessante vorm van vloeibaar rubber om een
mal heen, het hoeft geen vogel te worden, vreemd wordt het toch wel. De mal
kunnen we zelf maken, maar er zijn ook vormen aanwezig en diverse basismaterialen zoals stof of
pantykousjes waar de rubber overheen gaat.

Themadag: Portrettekenen (Elisa)
Regio: Gelderland, Flevoland, Overijssel
Bouw: midden- en bovenbouw
We beginnen met de basis van het portrettekenen: de vorm van het gezicht, de verhoudingen en het
aanbrengen van volume. Hierna gaan we een gezicht met z’n allen natekenen, waarbij je als tekenaar
goed leert kijken en alles wat je hebt geleerd in de praktijk bent. Maar kun jij ook Beyoncé, Marco
Borsato of de winnaar van het junior songfestival natekenen? Wees niet bang, want dit doe je niet
alleen.. maar met de hele klas! In groepjes geven we de tekening steeds door aan je buurman of
buurvrouw, waardoor er verschillende gezichten worden gemaakt van 1 persoon! Dat is vreemd..

