
This story can fit 175-225 

words. 

The purpose of a newsletter is 

to provide specialized infor-

mation to a targeted audi-

ence. Newsletters can be a 

great way to market your 

product or service, and also 

create credibility and build 

your organization’s identity 

among peers, members, em-

ployees, or vendors. 

First, determine the audience 

of the newsletter. This could 

be anyone who might benefit 

from the information it con-

tains, for example, employees 

or people interested in pur-

chasing a product or re-

questing your service. 

You can compile a mailing list 

Newsletter Date 

Blik op Kleuterproject ‘Nieuwsgierig? Graag!’ 

Thema: warm / koud 

Jan van Nassauschool Den Haag 

Volg ons weblog: www.wetenschapsknooppuntZH.nl 

Door het gebruik van een herkenbaar 
prentenboekje, ging het thema nog 
meer leven in de klas. 

Start vanuit de eigen ervaringen van de 
kinderen: het sneeuwt buiten!  
Als we binnenkomen, smelt de sneeuw op 
mijn jas en wordt ineens mijn jas nat... 

Geef kinderen de kans onderzoek te doen vanuit hun ei-
gen nieuwsgierigheid: 
 
Als de kinderen buiten gaan spelen vraagt Mohammed of 
hij het skipak uit het kledingspel (z.o.z.) mag aantrekken. 
De dagen daarna proberen de kleuters verschillende   
kleding uit bij het buitenspelen: een skipak, een body-
warmer, mutsen en wanten. Na het buitenspelen ver-
tellen de kinderen of ze het warm hebben gekregen in de 
kleding of dat ze koud zijn geworden. Ze krijgen de kans 
om hun eigen vragen te onderzoeken.  

Ervaar 
spelen-
derwijs 

http://www.wetenschapsknooppuntzh.nl/blog


 Oefen met verbanden: de klas doet een kledingspel. Uit een berg kleren sorteren de kleuters kleding. 

“Wanneer trek je welke kleding aan?” vraagt de juf. Ze laat plaatjes zien van verschillende seizoenen 

en de kleuters zoeken er de juiste kleding bij. “Dit moet je nú niet aantrekken,” vindt Rajshri, ze 

heeft een dun jurkje in haar hand. “Zo’n skipak is wel goed voor de winter,” zegt Melana.  

Leg ervaringen vast: de kleuters doen onderzoek naar water - 

dichtheid van kleding. Dit onderzoek hebben de kinderen met 

elkaar vastgelegd in tekeningen in een eenvoudig schema. Erva-

ringen in woord en beeld vastleggen is belangrijk. Het draagt 

bij aan taalontwikkeling en aan een onderzoekende houding. Zo 

kunnen ontdekkingen in andere situaties later aan het schema 

toegevoegd worden. Begrippen en ervaringen worden verdiept.   



 Bij het onderzoek met ijs worden ijsklontjes op verschillende manieren ingepakt. De kinderen 
ontdekken zo zelf wat isoleren inhoudt.  

De volgende fase in het onderzoek: het isoleren van een huis. De kinderen bekijken foto’s van 
huizen over de hele wereld en ontdekken de verschillen in isolatie: rieten hutjes in warme 
landen en iglo’s met dikke wanden op de noordpool. Daarna gaan ze zelf ontwerpen. 

En de winnaar is… de thermosfles! 

Gebruik alle zintuigen: De kleuters voelen hoe het voelt als je een ijsklontje vasthoudt in je handen. 

Met een thermometer meten ze hoe warm Sophia’s handen zijn: 36 graden. Wat zal er gebeuren met 

het ijsklontje? In koor roepen alle kinderen dat het gaat smelten. “Je broek wordt nat! O juf, de vloer 

ook”. De handen worden erg koud en na een tijdje zegt Zane: “Ik wil het klontje niet meer.”  



 

Tips over onderzoekend leren met kleuters naar aanleiding van dit project: 
 

 Begin bij de eigen leefomgeving en het eigen lichaam. 

 Ervaar spelenderwijs  
 Geef kinderen de kans om onderzoek te doen vanuit eigen nieuwsgierigheid 

 Oefen met verbanden (kledingspel) 
 Oefen bewust met taal* 

 Leg ervaringen vast 
 Uiteenlopende zintuigen gebruiken  
 
*Begrippen als isolatie en waterdichtheid worden door de juf ingebracht naar aanleiding van 
de ervaringen van kinderen. Zo krijgen ze een meer wetenschappelijke taal om zaken te be-
noemen. Als je sokken en voeten droog blijven in deze schoen, dan is de schoen waterdicht. 
Bij alle kleuters en vooral op scholen met kinderen met een taalachterstand is het belangrijk 
om woorden steeds weer te noemen, uit te leggen (semantiseren) en te herhalen in verschil-
lende contexten. In dit project zijn de woorden isolatie en waterdichtheid steeds benadrukt.  
 
Actieve rol van de leerkracht: 
Kleuters gaan zelf op onderzoek uit als je een thema kiest dat uit hun directe leefomgeving 
komt, over hun eigen lijf gaat en dat je via voorwerpen tastbaar maakt. Ze gaan eigen vra-
gen stellen en zijn in staat om zelf antwoorden te formuleren. De rol van leerkracht is zeker 
niet passief. Hij/zij zorgt voor een omgeving en ervaringen die onderzoekend leren op gang 
brengt en stimuleert leerlingen om sporen te trekken en te verdiepen.  

Aan de slag: de kinderen bouwen en isoleren hun zelf ontworpen huis voor Ollie. 

Ollie 

Bekijk het filmpje  

van dit project:  

www.youtube.com/user/ 

wetenschapskpdelft 

 

Tekst onder Creative Commons licentie:  
Naamsvermelding — Niet Commercieel — Gelijk Delen  3.0.  

Voor gebruik van de foto’s neem contact op met  
Wetenschapsknooppunt Delft 

 

Wetenschapsknooppunt Delft - TU Delft 
Lorentzweg 1  
2628 CJ Delft 
T:  015—24 86 966 
E:  wetenschapsknooppunt@tudelft.nl 
W: www.wetenschapsknooppuntZH.nl 
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