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Lesbrief Sluimerland de workshop groep 4 

Binnenkort ga jij met jouw groep aan de slag met de tentoonstelling Sluimerland. De lesbrief van 

Kunstbalie hiervoor is via de icc-er al op jouw school. Daarna breng je met je groep een bezoek aan 

De Eijnderic voor een workshop. In deze lesbrief bereiden we je voor op dit bezoek. 

We gaan op Dromenjacht! 

Het is een mooie heldere nacht vol sterren aan de hemel. Langzaam zak je weg in een diepe slaap. Je 

vertrekt naar Dromenland. Maar hoe ziet dat eruit en wie of wat ontmoet je allemaal? Een 

gnifgnuiver of een trollenklopper? Zijn dat dromen? Dat weten we niet of toch wel? 

Ja, wat weet jij van een droom? Droom eens even weg bij deze vragen: 

Hoe smaakt een droom? Lekker zoet of een beetje zout met een puntje zuur of …? 

Hoe voelt een droom? Zacht als een kussen, een bolletje watten, een veertje of ….? 

Aan welke kleur denk je bij een droom? Rood als een tomaat, blauw als de lucht, wit als 

sneeuwvlokken of ….? 

Maakt een droom geluid? Zacht als een briesje, een stevig windje op een windstille avond 

of…? 

Beste leerkracht, 

Leg deze vragen aan de kinderen voor en laat ze spontaan reageren. Als de kinderen eenmaal in de 

droomsfeer zijn, daag je ze uit om iets kosteloos uit hun eigen omgeving wat ze doet denken aan 

dromen, mee te nemen naar de workshop bij De Eijnderic. Denk dan bijvoorbeeld aan: veertjes, 

watjes, schelpen, dopjes of deksels of iets wat uit antwoorden op bovenstaande vragen naar voren 

komt. 

Tijdens de workshop gaan we de meegebrachte spullen verwerken tot een kunstwerk. Eerst gebeurt 

dat individueel en op het eind worden alle kunstwerkjes samengevoegd tot één groot kunstwerk. Dat 

wordt door de leerkracht of één van de ouders op de foto gezet en digitaal verspreid naar alle 

kinderen/ouders. Het individuele kunstwerk gaat mee naar huis of wordt door een volgende groep 

weer hergebruikt. Dat gebeurt in overleg met leerkracht/klas het aan eind van de les. 

Het is fijn als er per groep van 4 tot 8 kinderen één ouder aanwezig is voor de begeleiding. 

See you in Sluimerland 

 

http://www.cubebernheze.nl/aanbod/365/sluimerland_tentoonstelling_en_workshop/ 


