
Tips om hoeken te verrijken 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boekenhoek 

Verrijk je boekenhoek met boeken over de natuur, delen, Colombia … Zie tips op de site zie 

www.studioglobo.be/fotoset 

 

Bewegingshoek  

Laat het blotevoetenpad liggen in de turnzaal/polyvalente zaal, zo kunnen de kinderen nog 

eens op hun eigen tempo het parcours stappen. De kinderen kunnen de natuurschatten 

veranderen van plaats, andere materialen uit de klas toevoegen. Zo is het blotevoetenpad 

een dynamisch parcours.  

 

Huishoek  

Maak van het speelhuis, het huisje van Salomé. Kopieer een paar foto’s van Salomé en haar 

familie, hang deze in kaders aan de muur. Leg het recept voor arepas in de keuken. Maak 

met zoutdeeg arepas en gebruik deze in de keuken. Hang de Colombiaanse vlag op.  

 

Knutselhoek 

Maak met de kinderen verf (zie activiteitenfiche), laat de kinderen experimenteren met het 

verf in de knutselhoek. Zoek samen met de kinderen mandalas op het internet en biedt deze 

aan om te kleuren. Maak met de kinderen arepas voor in de winkel of het speelhuis.  

 

Computerhoek  

Laat de kinderen Colombia opzoeken via Google Earth en laat ze rondstappen in de 

hoofdstad Bogota, de woonplaats van Salomé Támesis.  

De kinderen kunnen filmpjes bekijken over Colombia  

bv. Visita Támesis Antioquia : https://www.youtube.com/watch?v=WtUnr2_RbPI 
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Muziekhoek  

Voorzie Colombiaanse muziek:  

Het volkslied "¡Oh Gloria Inmarcesible!": 

https://www.youtube.com/watch?v=yPSL78YDyZY 

Joe Arroyo - La Rebelion: https://www.youtube.com/watch?v=oWBf9hfW_4Y 

LA 33: https://www.youtube.com/watch?v=qhZsUPmH9Nc 

Maluma: https://www.youtube.com/watch?v=0bps7GQpU-k  

Convocando a la unidad: https://www.youtube.com/watch?v=9wQ7KQu0v4w 

Niño Salvaje Yagé: https://youtu.be/OTJd02cGq10  

Sol Solecito https://www.youtube.com/watch?v=ydWNFMCn-JE 

La Gallina Mellicera https://www.youtube.com/watch?v=MLj6fbjVJKw 

Jairo Ojeda - El Granito y el Pollito https://www.youtube.com/watch?v=I81Ytn4ut_0 

Jairo Ojeda - La Lombriz https://www.youtube.com/watch?v=Q7xWB7NNcxM  

 

Ontdektafel 

Vul de ontdektafel met natuurschatten die de kinderen vonden in het bos/park: bloemen, 

zaden, pluimen, noten …Vul de tafel aan met kommetjes, bloempotten, zakjes voor de 

zaden,pincet,  hark, schop, tuinhandschoen… Laat de kinderen de verschillende materialen  

ontdekken. Nadien kan je een grote plank of schijf aanbieden en kunnen de kinderen 

mandala's maken met al de gevonden natuurschatten  

 

Spelletjeshoek 

Maak een memory/ domino/ bingo met foto’s van Colombia bv. koffiebonen, bananen, 

Colombiaanse peso, toekan, een kleurrijke Colombiaanse bus, de nationale vlag,mandalas, … 

Speel met de el juego de la coca.  

 

Taalhoek 

Hang een poster op met Spaanse woorden, leg een woordenboek Nederlands - Spaans.  

De oudere kinderen kunnen naambordjes maken voor de nieuwe producten in de winkel.  

 

Winkel 

Verrijk de winkel met typische producten uit Colombia: koffiebonen, maismeel, linzen, rijst, 

quinoa, maïs, bananen, passievrucht … Je kan ook lege verpakkingen met producten 

afkomstig uit Colombia in de winkel leggen (kijk eens in een Oxfam Wereldwinkel of 

natuurwinkel). Verkoop de materialen om el juego de la coca te maken of verkoop het spel in 

zijn geheel. Bied Colombiaanse pesos aan.  
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