
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud 
Verschillende Themadagen die vallen onder het onderwerp: Lukida! 
 
Schooljaar:  Beschikbaar in schooljaar 2021-2022 
 

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 € 311,75 en voor een ad hoc aanvraag (binnen 24 uur) €336,75 (inclusief 
materiaal-, reiskosten en Btw) 

VOG De themadag-verzorger (degene die bij u op school komt) heeft altijd een 
actuele VOG. 

Bevoegdheid/ervaring Geen bevoegde docenten, de themadag-verzorg beschikt wel over ervaring om 
alleen voor een groep te staan 

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. 

  

Onderwerp: Lukida  
 



Themadag: Droomhuis (Anja) 
Groep: onder/midden/bovenbouw 
Regio: Gelderland 
 
Doel van de themadag is niet alleen het plezier hebben van het ontwerpen van je eigen droomhuis ook is 
het de bedoeling om een en ander op een speelse manier te leren en ontdekken.  
Kleur - Logica - Ruimtelijk inzicht - 2 en 3 Dimensionaal – Observeren - Fantasie / creativiteit  - Rekenen / 
berekenen - Materiaal - Tekenen / schetsen 
 
Themadag: Muizen (Anka) 
Groep: 7 en 8 
Regio: Groningen en Drenthe 
 
In de biologielessen hebben de leerlingen geleerd dat in Nederland verschillende soorten muizen leven. 
Sommige ervaren muizen als eng of vies, anderen vinden ze juist lief. 
Tijdens deze tekenles maken de leerlingen nader kennis met deze muizen en bespreken de uiterlijke 
kenmerken en eigenschappen en gaan kijken of hun mening over muizen ook kan veranderen door ze 
een ander uiterlijk te geven en leren hoe ze muizen een ander uiterlijk kunnen geven. Kunstzinnige 
oriëntatie en expressie - Geheugen, Biologie 
 
Themadag: Doe eens theatraal! (Carla) 
Groep: midden en bovenbouw 
Regio: Gelderland, Utrecht 
 
Je kunt op veel manieren een verhaal vertellen. Vandaag doen we dat niet alleen met woorden maar 
met ons hele lichaam! We gaan ontdekken hoe toneelspelen werkt, hoe tekst en beweging elkaar 
beïnvloeden en hoe je met elkaar een toneelstukje maakt dat leuk en spannend is om naar te kijken. 
 
Themadag: Jij bent een superheld! (Didi) 
Groep: midden en bovenbouw 
Regio: Flevoland. 
 
Doel van de dag: 
Bewustwording dat je heel veel kan bereiken door goed voor jezelf te zorgen en te oefenen 
Aanzetten/interesse wekken tot: 
Beweging, gezonde voeding, doorzettingsvermogen, nadenken, creativiteit. 
Meer kunnen dan je denkt, Positief denken/positief zelfbeeld, Fantaseren en het tastbaar maken (creëer 
je eigen superheld), Spelen, Samenwerken. 
 
Themadag: 'Klank en kleur in het ritme van het seizoen' (Janke) 
Groep: onder/midden/bovenbouw 
Regio: Friesland en Groningen stad 
 
Klank en creatieve natuurbeleving middels muziek en beeldende vorming. 
Betrokkenheid vergroten en verbanden leren zien van 'het seizoen' d.m.v. klank en beeldend werken. 
Samenwerking bevorderen door muzikaal en beeldend groepswerk. 



Themadag: Acroyoga (Joyce) 

Groep: onder/midden/bovenbouw 
Regio: Gelderland en Overijssel (Deventer) 
 
Acroyoga, acrobatische vorm van yoga, vliegen op elkaar. Verschillende technieken en houdingen. 
Overgave en vertrouwen, bouwen op elkaar en loslaten. 
Acrobatisch Yoga,  
laten we vanaf een ander oogpunt  
naar de wereld kijken.  
In tweetallen een verbinding aangaan.  
We zijn allen verbonden.  
We leren ons lichaam kennen.  
En ook dat van een ander. 
We bewegen samen,  
met een communicatie,  
zonder al te veel woorden.  
Yoga, Spel, Vliegen, Basen,  
Massage en Meditatie. 
 
Themadag: Natuurkunst (Joyce) 
Groep: onder/midden/bovenbouw 
Regio: Gelderland en Overijssel (Deventer) 
 
Met liefde voor de natuur om ons heen, 
kijken ervaren en leren. 
wat de natuur heeft lenen we even. 
We maken we creëren en we laten los. 
Niets is voor altijd. 
Vergankelijkheid heeft haar charmes. 
Laten we kijken naar de natuur 
om haar zo beter te begrijpen. 
laten we kijken naar de kunst 
om zo anders te kunnen creëren 
dan dat wat we al deden. 
 
Themadag: Spellen, Beweging, Circus, Vecht Sport, Dans (Joyce) 
Groep: onder/midden/bovenbouw 
Regio: Gelderland en Overijssel (Deventer) 
 
Beweging zit in alles. 
We maken er een mooie mix van. 
Ik neem je mee van de slackline naar de boze adelaar. 
Van flower sticks naar capoeira. 
Of van een donkere wereld naar een lichte. 
Blinddoeken, stiltes en schreeuwen. 
Vertrouwen en kleine spellen tussendoor 



Alles om je bezig te houden. 
En voor ieder wat wils. 
 
Themadag: Filmmaker (Marielle) 
Groep: onder/midden/bovenbouw 
Regio: Overijssel, Gelderland, Drenthe en Utrecht 
 
Op deze PO-lesdag gaan de leerlingen bezig met de kunstrichting 'film'. De nadruk ligt hierbij op het hele 
proces rondom het maken van een film. Zij leren hoe een film gemaakt wordt en welke technieken 
daarbij gebruikt worden. Van de scenarist tot het storyboard, van regisseur tot acteur en van cameraman 
tot eindmontage. Ook zal er op de verschillende niveaus aandacht zijn voor de samenwerking in een 
filmcrew. 
Afhankelijk van de groep wordt er individueel of in groepjes een teken- en maakopdracht uitgevoerd. Ter 
afsluiting worden de resultaten klassikaal gepresenteerd. 
 
 
 
 


