Beste Ouders
De wereld om je heen ontdekken is een groot avontuur. Door te onderzoeken en ontdekken beleven
kinderen steeds weer nieuwe ervaringen, waardoor ze leren over de wereld om zich heen. Met de
kinderen gaan we op zoek naar avonturen en ontdekken we de betekenis van op avontuur gaan.
In de lessen van Kleur op school gaan we in deze periode op avontuur. Op reis met de trein, te voet,
een vliegend tapijt, op ons skatebord of met een ruimteschip. We hoeven niet eens echt op reis te
gaan. Avonturen kun je ook in gedachten beleven, met zo veel fantasie als je wilt. Het maakt niet uit
waarmee of waarheen we gaan reizen. Maar avonturen zullen we beleven!
Het leven als avontuur
In ons leven beleven we vele avonturen. Misschien wel dagelijks. Op school, thuis, in het bos, in de
lucht, onder water. En natuurlijk gaan we ook op zoek naar avontuur in onze gedachten. In de lessen
reiken we avonturen aan die kinderen laten zien welke betekenissen er zijn van avontuur. Wat maakt
iets tot een avontuur? Zijn er ook saaie avonturen of is een avontuur altijd spannend?
Avonturen zijn overal te vinden. In levensbeschouwelijke zin helpen avonturen ons om betekenissen
te ontdekken; betekenissen van de dingen om ons heen.
Sociaal-emotioneel
Avonturen beleef je met al je zintuigen. Met je hoofd, hart en handen. Avonturen beleef je alleen of
met anderen. De beleving is voor iedereen anders. Avonturen is zelfs een werkwoord! Het is dus een
actief woord. ‘Je moeten het maar avonturen’, zeggen we dan. Onderga je een avontuur of heb je er
zelf invloed op?
Bij een avontuur kunnen veel gevoelens horen. Alle gevoelens eigenlijk: bang, boos, blij … en
sommige avonturen maken verdrietig. Hoe ga je om met die gevoelens? Hoe help je elkaar daarbij?
Deze sociaal-emotionele aspecten van het thema komen in de lessen terug.
Ontdekkingstocht en loslaten
Voor jonge kinderen is het dagelijkse leven al vaak een groot avontuur. Ze ontdekken elke dag
nieuwe dingen om zich heen. Vol verwachting kijken ze naar de mogelijkheden die de wereld om hen
heen biedt. Een avontuur kunnen ze vinden in een grote kartonnen doos of in de speeltuin om de
hoek. En uiteraard ook in hun fantasie.
Kinderboekenweek 2019: Reis mee!
De lessen in de thema van Kleur op school sluiten ook prima aan op de Kinderboekenweek. Uiteraard
hebben we onze eigen interpretatie van het thema gekozen. De Kinderboekenweek 2019 gaat over
voertuigen.
Zie www.kinderboekenweek.nl voor meer informatie.
Met hartelijke groet,
Het team
Op avontuur in het kort:
• Avontuurlijk
• Samen beleven
• Ga mee!

