
Datum Gastlessen van okt.’21 t/m juli ’22: Doel 
31 oktober 
Groep 1 

Gastdocent Tessa Fennema. NLP 
trainer, kindercoach 

Ontmoe8ng, basis voor veiligheid 
creëren, ontdekken van talenten bij 
kinderen  

31 oktober 
Groep 2 en 3 

Gastdocent Anja Schilder, trainer, 
begeleider en kinder- en opvoed coach 

Ontmoe8ng, basis voor veiligheid 
creëren, ontdekken van talenten bij 
kinderen 

16 januari 
Alle groepen 

Yolanda Feenstra, vrijwilliger Groepsspel Winterwonderland. 
Gebaseerd op Kolonisten van Catan, 
doel; samenwerken, tac8sch spelen 

30 januari 
Groep 1 

Circus Saran8 Grenzen verleggen, ontdekken en 
samenwerken 

30 januari 
Groep 2 

Paul Dolk, natuurfotograaf Dromen najagen, 8ps om zelf te gaan 
fotograferen.  

30 januari  
Groep 3 

Burgemeester Marga Waanders en 
kinderburgemeester Wende Sinnema 

Wat doet een (kinder) burgemeester en 
hoe gaat het bij een raadsvergadering, 
wat zijn poli8eke par8jen en hoe 
debaQeer je 

13 februari 
Groep 1 

Slagwerk docent Jan Bons Samen muziek maken, en plezier 
hebben in muziek maken 

13 februari  
Groep 3 

Linda Grobben, modeontwerpster Crea8viteit s8muleren, een kledingstuk 
pimpen 

27 februari 
Groep 2 

Glasbedrijf D&O Bouwglas Wat is glas, hoe wordt het gemaakt, 
waar kun je het voor gebruiken, wat zijn 
de verschillende soorten glas , hoe snij 
je glas 

27 februari  
Groep 3 

Moustapha Seck, djembe docent Samen muziek maken, wat is een 
djembe, waar komt dat vandaan 

13 maart, 
Alle groepen 

NL Doet in Samenwerking met 
S8ch8ng Present NoordWestFriesland 

Ontmoe8ng met andere doelgroepen; 
dementerende ouderen, 
hulpbehoevende ouderen en kinderen 
in het AZC. Middel; Mozaïeken, 
Bloemstukjes maken, Muziek maken  

27 maart 
Groep 1 

Zijlstra beroepskleding Wat voor beroepen hebben eigen 
werkkleding, wat komt daar allemaal bij 
kijken. Zelf iets op een shirt drukken 

27 maart 
Groep 3 

Mannen van Staal Wat doet dit bedrijf, wat kun je met 
staal, zelf een vogelhuisje snijden, 
lassen en versieren 

10 april  
Groep 1 

Leeuwenopvang Anna Palowna Waarom worden hier Leeuwen 
opgevangen, waarom worden ze 
getraind, waar komen ze vandaan? 

10 april 
Groep 2 

Albert Heijn  Hoeveel mensen werken hier, wat voor 
beroepen heb je binnen 1 supermarkt, 
zelf aan de slag bij de emballage, 
bakkerij en achter de kassa 

10 april 
Groep 3 

Restaurant De Poort van Franeker Wat zijn de werkzaamheden in een 
restaurant, wat is hygiëne, zelf hapjes 
maken en gaan bedienen  

1 mei 
Groep 1 

Jan Edwin Geertsma, fotograaf Wat is fotografie, hoe wordt je 
fotograaf, zelf aan de slag 



1 mei 
Groep 2 

Chocoladefabriek Deventer Hoe wordt chocolade gemaakt, inzicht 
in bedrijfsprocessen 

1 mei  
Groep 3 

Hersenhuis Leeuwarden Hoe werken je hersenen, spelen met VR 
bril, diverse hersenkrakers 

15 mei 
Groep 1 en 2 

Zorg en educa8eboerderij 
Kloosterhoeve 

Wat speelt er zich af op een boerderij, 
inzicht krijgen in diverse aspecten van 
boer zijn 

15 mei 
Groep 3 

AIS Flight Academy Lelystad Hoe wordt je piloot, rondleiding door 
hangar, zelf vliegen in een simulator 

12 juni 
Groep 1 en 3 

Wim Anker, gepensioneerd advocaat Rondleiding door het gerechtsgebouw, 
uitleg door dhr Anker over zijn werk, 
rechtbank casus naspelen 

12 juni 
Groep 2 

GJIZ Gea Iedema, social media 
deskundige 

Wat is social media, wat zijn de 
valkuilen en gevaren, hoe ga je hier 
verstandig mee om 

29 mei 
Alle groepen 

Kinderbootcamp door Julia Wierdsma Hoe kun je je hele lichaam ac8ef trainen 

29 mei 
Alle groepen 

Yoga door Tineke Sybesma Hoe krijg je balans en rust en lichaam en 
geest 

29 mei 
Alle groepen 

Boksen door Jorrit Leemans Wat is boksen nu precies, hoe doe je dat 

26 juni 
Alle groepen 

Voorbereiding diploma uitreiking Presenta8es maken: crea8viteit en 
samenwerken 

10 juli 
Alle groepen 

Diploma uitreiking met presenta8e 
aan alle genodigden 

 

 


