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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Dit schooljaar gaan we beginnen met een nieuwe opzet van de crea-ochtenden. Er zullen 

6 crea-ochtenden georganiseerd worden dit schooljaar (3/10, 5/12 en 12/12, 20/2, 10/4 

en 29/5). Deze crea-ochtenden zijn gekoppeld aan een project of een speciale activiteit 

zoals bijvoorbeeld ’Sinterklaas’. 

 

Het is de bedoeling dat elke leraar één activiteit bedenkt voor dit schooljaar (en 

waarschijnlijk ook het volgende schooljaar). Het belangrijkste van de activiteit is dat de 

kinderen kennis maken met een nieuwe techniek. Er is dan meer tijd om die techniek uit 

te diepen. Hierbij kun je denken aan; textiele werkvormen (breien, haken, punniken, 

weven, …), houtbewerken (figuurzagen, timmeren, …), solderen, toneel, beeldhouwen, 

kleien, enzovoort. Ook excursies behoren tot de mogelijkheid. Zoals bijvoorbeeld het 

bezoeken van de molen, het museum, bedrijven. 

 

De kinderen worden door de leraren in groepjes ingedeeld. Dit gebeurd klasoverstijgend, 

zodat kinderen uit verschillende jaargroepen bij elkaar zitten. Deze groepjes blijven het 

hele schooljaar hetzelfde. De groepen rouleren gedurende het schooljaar, zodat ze met 

alle activiteiten/technieken kunnen kennis maken. 

 

We hebben afgelopen jaren gemerkt dat we veel creatieve ouders hebben. Het blijkt 

echter ook dat het bedenken van een activiteit en het leiden van een groep niet door 

iedereen als makkelijk/prettig wordt ervaren. Om hier aan tegemoet te komen bedenken 

de leraren de activiteiten voor jullie of samen met jullie. Je kunt als ouder een activiteit 

samen met de leraar doen ter ondersteuning. Maar mocht je wel graag zelf een activiteit 

bedenken en uitvoeren dan is daar natuurlijk alle ruimte voor. Het bestellen van de 

materialen of het plannen van de excursies gebeurt voor een heel schooljaar. 

 

Als team hebben we het idee dat we met dit ‘plan’ meer kunnen variëren in aanbod en 

dat we verdieping kunnen aanbrengen. Ook hopen we op deze manier meer ouders te 

bereiken, want zoals bij heel veel dingen op De Horizon draait het beter als jullie, ouders, 

ons daarbij helpen. 

 

Onze vraag aan jullie is: 

• Heb je zin en tijd om deze 6 crea-ochtenden mee te helpen? 

• Wil je zelf een activiteit draaien of ondersteunen bij de leerkracht? 

• Wil je dat de leerkracht de activiteit bedenkt en regelt, of wil je dit zelf doen? 

• Wil je graag samen met een paar ouders een activiteit draaien zodat je elkaar 

kunt ondersteunen? 

 

Het is erg fijn als we een idee krijgen hoe jullie tegen deze opzet aankijken en wat jullie 

hiervan vinden. Willen jullie daarom jullie mening en bereidwilligheid over deze opzet 

delen? Schroom dus niet en mail je reactie naar:  corriebakens@obs-dehorizon.nl 

 

 

Namens het team, 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Corrie 
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