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Met een boek kun je veel meer
dan alleen maar lezen.
Dit keer met Kobe maakt een
museum van Ashild Kanstad

Uitgeverij De Vier Windstreken
ISBN: 9789051169843

Johnson.

€ 14,95

Je eigen museum
Wat Kobe in dit verhaal doet, gebeurde ook echt. In Amersfoort was een vindselmuseum (www.vindselmuseum.nl).
Dit was van Trudy Beekman. Zij had een heleboel gevonden. Op straat, in het gras, in bos en in zand vond ze mooie
stenen, stukjes glas, flesjes, veertjes, botjes, takjes en nog veel meer. Ze had ieder vindsel een mooi plekje gegeven:
in een bakje, kastje, lade, vakje, op een mooie zwarte of witte doek of opgehangen, rechtop gezet of er iets moois
van gemaakt. Je zag ineens hoe die tak op een eend leek of hoe mooi de kleuren van een steentje waren of hoeveel
verschillende kleine witte schelpen er zijn. Wie daar geweest was, keek met andere ogen naar alles wat je vinden
kunt, als je kijken wilt. Een veertje is nooit zo maar een veertje! Waar hoorde die knoop? Van welk dier is dat botje
geweest?
Helaas: het vindselmuseum is weg. Maak jij een nieuwe alsjeblieft! In dit uit het Zweeds vertaalde boek staat hoe
het kan.

• Zoek! Knopen, kiezels, botjes, takjes met een malle
vorm, slakkenhuisjes en wat jij interessant vindt.

• Teken waar je wat vond, of hoe het hele bordje waar
jij een stukje van hebt, eruit zal hebben gezien.

• Maak alles schoon.

• Stal alles mooi uit.

• Sorteer wat jij bij elkaar vindt passen. Een lapje
en een takje kunnen best samen het zeil van een
bootje zijn.

• Neem van ieder vindsel een foto en maak een boek.
Schrijf onder iedere foto wat het is, wanneer en waar je
het gevonden hebt, en wat jij vindt van dat vindsel.

• Zoek informatie. Bijvoorbeeld welk botje van
welk dier.

• Gooi wat vies wordt weg. Hou het boek.

Alle eerdere speltips met kinderboeken die Marianne de Valck voor Educare schreef kun je vinden op www.opvoedingsboek.nl.
Lees je de blogs van Marianne de Valck over spel en speelgoed al? www.speelgoedadvies.nl/internet/blog.htm
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Dit artikel kreeg je van Educare!
Educare is een tijdschrift over opvoeden en onderwijzen vanuit verbondenheid. Het wordt
uitgegeven door Stichting Universele Opvoeding en verschijnt 5x per jaar. Ieder nummer
bevat een uitneembaar katern met praktische oefeningen en informatie die je thuis en/of
in de klas kunt uitvoeren.
Wanneer je op de hoogte wilt blijven van nieuws over opvoeding en onderwijs in
verbondenheid, dan kun je je inschrijven op onze digitale nieuwsbrief. We sturen je dan
ook bericht wanneer de nieuwe Educare (het tijdschrift) uitkomt. We gebruiken de
nieuwsbrief tevens voor nieuws wat niet in het tijdschrift gedrukt kon worden en om je op
de hoogte te houden van ontwikkelingen op onze websites.
Schrijf je nu in op de nieuwsbrief en ontvang direct 6 Educare katernen (pdf):

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Leren met Hart Focus
Schatgraven in jezelf
Verrassend tekenen
Opgroeien in verbondenheid
Leren kun je leren
De rol van spiegelneuronen

Je vindt het inschrijfformulier op onze homepage op www.educare.nl
Op onze website kun je ook een abonnement afsluiten op het tijdschrift zelf of ter
kennismaking een proefnummer aanvragen.
De websites van Stichting Universele Opvoeding:
 www.educare.nl – alles over het tijdschrift Educare
 www.opvoedingsboek.nl – wekelijks een boekbespreking...
 www.opgroeieninverbondenheid.nl – wekelijks een praktische tip...
 opvoedingenonderwijs.ning.com – digitale ontmoetingsplaats voor leden
Copyrights van alle teksten en foto’s in deze pdf berusten bij Stichting Universele Opvoeding en de
respectievelijke auteurs en fotografen. Je mag er niets uit kopiëren zonder hier vooraf
toestemming voor te vragen. Je mag wèl deze pdf in zijn geheel doorgeven aan vrienden en/of
collega’s van wie je denkt dat ze belangstelling hebben voor de inhoud ervan.
St. Universele Opvoeding – Hendrik Marsmanweg 16 – 4103 WS Culemborg – redactie@educare.nl

