CREATIVITEIT ONTDEKKEN

KIEM
:

K is van

KBOE
Dit WER

De ontdekking van het REISBUREAU

Welkom...

Logboek

...in je Kiem werkboek. Het staat vol met opdrachten die je helpen te oefenen met

Ieder schip of vliegtuig heeft een logboek. Dat is een soort dagboek waarin alle

creatief denken. Het boek is ingedeeld in hoofdstukken. Voor ieder deel van je

dingen die onderweg gebeuren worden opgeschreven. Misschien vind je het leuk

reis naar en over Kiem is er een hoofdstuk. Daarin vind je opdrachten; soms

om van je reis naar Kiem ook een logboek bij te houden. Een logboek waarin je

makkelijk, soms moeilijk. Sommige opdrachten doe je binnen. Voor andere moet

alle dingen die je meemaakt opschrijft, tekent, plakt en knipt.

je naar buiten.
Een logboek kan een schrift zijn of een opschrijfboek of iets anders. Dat mag je
Ook is er meer informatie over Kiem; dat zijn bijvoorbeeld stukken uit een

zelf beslissen, het is immers jouw logboek. Versier je logboek en stop het in je

dagboek, een brief, een krantenknipsel of e-mails van Kiembezoekers en

schooltas, zodat je het altijd in de buurt hebt om je ontdekkingen en briljante

Kiembewoners. Samen met de reisfolder vertellen ze van alles over Kiem.

ideeën op te schrijven.

Maar niet álles. Er is ook plaats voor jouw Kiem-ervaringen.
Wist je dat ontdekkers, uitvinders en kunstenaars bijna allemaal ook zo’n logboek
In dit werkboek zitten ook ‘lege’ plekken waar je de opdrachten kunt maken;
schrijven en tekenen, plakken en knippen.
Spreek met de juf of meester af welke opdrachten je gaat maken. Laat de resultaten als je klaar bent zien, ook aan je vrienden en vriendinnen natuurlijk.
Heel veel plezier op je ontdekkingsreis!
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bijhouden?

1. Het reisbureau CASTELBRANT
Reisbureau Castelbrant lijkt wel op een antiekwinkel, maar het is een reisbureau.

Gewoontes

Je kunt er reizen kopen naar vreemde landen en je gaat erheen met merkwaardige
voertuigen. Een reis op een vliegend tapijt of in een duikboot, naar Kiem.

1. Maak een handleiding voor jezelf

Jij staat op het punt om zo’n reis te gaan maken; een ontdekkingsreis en jij bent de

Soms lijken we net op een apparaat of een robot. Je drukt ’s ochtends op een knop

ontdekker.

boven op je hoofd en daar ga je. Opstaan, wassen, aankleden, eten, tanden
poetsen en naar school. En als je op je neus drukt ga je weer naar huis.

Voordat je in de duikboot naar Kiem stapt ga je eerst opdrachten maken over
ontdekken, gewoontes doorbreken en reizen. Daarna ben je een volwaardig

Apparaten hebben een handleiding.

ontdekker en kun je op reis naar het vreemde eiland. Niemand weet precies waar

Daarin staat precies wat ze doen als je

het ligt, behalve de kapiteins van de duikboten van Diepdenkerij natuurlijk.

op die en die knop drukt. Doe nu eens
of jij een apparaat bent. Welke knoppen
heb jij en wat doe je allemaal als er op
gedrukt wordt? Waar moet je op drukken of kietelen om je aan de gang te

Opdrachten

helpen? Schrijf dat stap voor stap op.
En waar is de aan/uit-knop?

Mensen zijn gewoontedieren. Het meeste dat we doen, doen we zonder erbij na
te denken. Gelukkig maar want je zou er helemaal gek van worden als je telkens

Als je op mijn neus drukt dan:

opnieuw moet uitvogelen hoe je moet plassen, of je veters knopen.
Gewoontes zijn makkelijk, ze zorgen ervoor dat we veel tijd over houden om te
werken, leren en spelen. En zelfs dat zijn voor een groot gedeelte gewoontes.
Maar gewoontes zijn niet áltijd handig. Als je steeds automatisch hetzelfde doet
kom je niet echt vooruit. Je zou niet weten wat je moet doen als er plotseling iets
onverwachts gebeurt. En iets nieuws ontdekken zou je al helemaal niet.
Hierna vind je een schat aan opdrachten om op een leuke en creatieve manier,
alleen of samen bezig te zijn met gewoontes doorbreken, ontdekken, reizen, en
regels.
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Als je op mijn

2. Grijze dagen - Gekleurde dagen
Deze oefening kun je in je eentje doen of met zijn tweeën.
In je eentje - Neem het weekoverzicht op de volgende pagina voor je. Het ziet eruit
als een soort agenda. Pak een potlood (geen pen) en vul per dag in wat je
’s ochtends doet. Doe dat nauwkeurig, stap voor stap.
Als je klaar bent, denk dan na over deze vraag:
Zijn er dingen die je iedere ochtend steeds
opnieuw en in dezelfde volgorde doet?
Als je op mijn

Wat hoef je eigenlijk niet te doen? Wat kun je
op een ander tijdstip doen? Wat zou je willen
doen, maar doe je niet? En wat wil je niet,
maar moet je toch?
Denk na hoe je iedere dag anders kan laten
beginnen.

Als je

Pak kleur-stiften en schrijf dwars over wat je al met potlood hebt geschreven. Hoe
zien je nieuwe gekleurde ochtenden eruit? Gebruik voor iedere dag een andere
kleur. Zet bij leuke dingen een zonnetje of een hartje, bij dingen die je vervelend
vindt een donderwolk.
Met zijn tweeën - Maak ieder voor zich een weekoverzicht zoals je hierboven kunt
lezen. Kijk daarna bij elkaar. Zien jullie verschillen? Of juist veel overeenkomsten?
Help elkaar daarna om jullie weken te kleuren.
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Maak van je grijze dagen - gekleurde dagen

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag
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3.Hoe ziet een Gewoontedier eruit?
Maak een tekening van een Gewoontedier. Hoe ziet dat eruit? Is het wel een dier?
Je kunt ook knippen en plakken. Haal de lichaamsdelen, kleren en spulletjes uit
een oud tijdschrift. Schrijf erbij wat alles is.
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Ontdekken
4. Verken-code
Dit heb je misschien al eens gedaan; een andere manier om je buurt te verkennen.
Gooi vijf keer met een dobbelsteen. Als je een even aantal ogen gooit dan schrijf je
op ‘links’. Als je oneven gooit ‘rechts’. Je krijgt zo een ‘verken-code’. Bijvoorbeeld
links, links, rechts, links, rechts.
Stap op je fiets, of neem de benenwagen. Ga de straat uit en sla af volgens het
rijtje. In ons voobeeld: eerst links, dan nog een keer en dan rechts, nog een keer
links en weer naar rechts. Herhaal dit rijtje tot je iets ontdekt hebt.

5. Verdwaalkaart
Als je van de winkels naar huis loopt, of van school naar de voetbalclub moet je
eens fantaseren dat er links en rechts van je een compleet andere wereld ligt. Als je
een weg in gaat die niet op de route ligt verdwaal je. Dus je hebt een kaart nodig,
een verdwaalkaart. Die kun je zelf maken.
Neem een kaart van jouw buurt (internet?). Zoek de route waar je een verdwaalkaart voor wilt maken. Trek die route over op een vel papier (carbonpapier?). Teken
alleen kleine stukjes van de zijwegen langs de route.
Zo krijg je een zigzag- kronkel-weg met héél korte zijweggetjes. Als je op deze weg
blijft verdwaal je niet. Je weet precies waar alle zijwegen zijn en welke je moet
kiezen. Maar, als je toch een andere zijweg in loopt verdwaal je in een wereld die je
nu gaat verzinnen.
Maak bij alle zijwegen een nieuwe wereld. Teken wat er te beleven valt in bossen,
op de hei, in het hooggebergte, of die compleet nieuwe stad. Wat je maar wilt.
Gebruik veel kleur.
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maak hier je verdwaalkaart
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maak hier je advertentie

6. Maak reclame voor je eigen buurt
Deze opdracht kun je alleen doen of samen. Stel dat je een reisbureau hebt die reizen verkoopt naar jouw eigen buurt. Kijk goed om je heen. Wat is er in jouw buurt
allemaal te beleven dat je graag aan nieuwe bezoekers wilt laten zien?
Misschien moet je eerst zelf even op reis. Je bent zo bekend met je eigen buurt dat
je waarschijnlijk niet eens meer ziet wat er bijzonder aan is. Stel je maar voor dat je
een toerist bent die er voor het eerst komt.
Maak daarna een advertentie voor een reis naar jouw buurt. Voor in de krant, een
tijdschrift of de website van een reisbureau. Maak ook een reclameboodschap die
je op de radio kunt laten horen of een TV-reclame. Neem die op met een digitale
camera.

7. Ontdekt iets
Iets voor in het weekeinde of de woensdagmiddag. Ga de deur uit en dwaal rond in
je buurt. Of ga naar een andere buurt, een park of bos. Kijk goed om je heen. Zet je
ogen en oren open. Voel met je handen langs de muren en boomstammen. Snuif de
lucht op. Ontdek.
Wat je ontdekt is helemaal aan jou: een voorwerp, een plek, iemand. Je weet
wanneer het een ontdekking is. Je hart klopt sneller en je ziet scherper. Neem een
digitale camera mee om je ontdekking vast te leggen.
Neem je ontdekking mee naar huis of school. Vertel erover. Waarom is jouw
ontdekking zo bijzonder?
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Vergiet: uitlekken, helm, ...

8a. Op ontdekkingreis in de keukenla
Ontdekken kun je ook in de keukenla. Daarin liggen natuurlijk vorken en lepels.
Maar ook een blikopener, een flessen-wip of een garde. Maak eens een lijst van
20 bijzondere keukenvoorwerpen. Dus geen pannen of bestek. Kies uit die lijst
een voorwerp. Bijvoorbeeld een vergiet. Noem tenminste vijf toepassingen voor
een vergiet. Herhaal dit voor tenminste vijf andere voorwerpen op je lijst.

8b. De keukenla - vervolg
Kijk op je lijst van bijzondere keukenvoorwerpen. Verzin weer vijf of meer
toepassingen. Maar! Die toepassing moet te maken hebben met ‘huiswerk’.
Als je klaar bent met ‘huiswerk’, kies dan een ander onderwerp uit deze lijst:
autowassen, boodschappen, slapen, klok, opruimen, maan & sterren. Je mag ook
zelf onderwerpen verzinnen natuurlijk.
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KIEM

Terwijl jij bezig bent met opdrachten maken gaan de
gebeurtenissen rond het reisbureau gewoon door...
Inbox

is
Ik heb een re
m
ie
naar K
gekocht!!

KIEM Chat
Jbruin2: Echt waar een hele gave winkel in de Breesteeg.

De ontdekking van het REISBUREAU

Inbox

Wauw, e
n je
ouders?

El4el: Daar is toch helemaal geen winkel???
Jbruin2: Dat dacht ik ook. Maar die mevrouw zei dat ze er al jaren zit.

Afzender:
uin
Jasper de Br

Coolfrog: Ja, vast!
Jbruin2: Zonder dollen. Er zijn echt hele coole dingen daar. Ik zag een kompas

x

Inbo

mee
aan
g
e
i
D
ook.
Ellen

Jbruin2: Het is een reisbureau weet je. Je kan er hele coole reizen boeken.
Naar Kiem bijvoorbeeld.

Dat had
ik
gedacht nooit
. Koel
hoor.
Mijn va
der wil
niet. Die
is suf.

Afzende
r:
Laura

zo groot als een soepbord.
GMaster: Wauw en nu?

Inbox

Terug

en

Terug

El4el: Kiem? Wat is dat nou weer voor een suffe naam.
Coolfrog: Ik ben één en al oor.

Inbo

Jbruin2: Dat is een land waar je alleen maar creatieve dingen kunt doen!
GMaster: Knutselen zeker?
Jbruin2: Doe niet zo flauw. Er is een uitvindersstad weet je. Daar vinden ze
alleen maar dingen uit. Ze liet me een fotoboek zien.
El4el: En wat was er dan uitgevonden bijvoorbeeld?
Jbruin2: Er is een bakkerij die er voor zorgt dat er iedere week ander brood is.
Coolfrog: Nou wat een geweldige uitvinding zeg...
Jbruin2: En een man had een wagen uitgevonden die rijdt op vogelpoep.
GMaster: Had ik altijd al willen hebben.
LaraCroft2: Hoi! Waar hebben jullie het toch over?
El4el: Jasper heeft een raar reisbureau ontdekt in de Breesteeg. Zegt ie...
Jbruin2: Is echt waar!!!!

1
U heeft
bericht
nieuw

Tonen

:
nder
n
Afze de Brui
r
e
p
s
a
J

rug

Te

x
Wacht
maar
to
mijn m
oeder t
met
jouw
moed
er
heeft
gepra
at...

Afzen
de
Jasper r:
de Bru
in
Terug

Afzende
r:
Laura
Terug

Inbo
Wau
x
gaa w, dat
zou
f zij
n ze
moe
g
d
vast er vin . Mijn
d he
hee
t
l ve
t.

Afz
e
Lau nder:
ra
Teru
g

LaraCroft2: Oh, maar dat ken ik hoor. Mijn vader gaat er binnenkort naar toe
om eens te kijken.
Coolfrog: Nou jaaaa zeg, Jasper zou wel eens gelijk kunnen hebben.
Jbruin2: Zei ik toch. Jullie moeten me gewoon geloven weet je.
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Reizen
9a. Maak een reisadvies voor een ander

9b. Omgekeerd reisadvies

Deze oefening doe je met z’n tweeën. Je gaat je buurman of vrouw interviewen.

Nu zetten we het reisadvies op zijn kop. Vraag aan elkaar waar je een hekel aan

En andersom. Het is de bedoeling dat jullie erachter komen wat jullie hobby’s en

hebt. Verzin een reis waar je buur alles moet doen waar zij of hij een hekel aan

liefhebberijen zijn. Vraag ook aan elkaar waar jullie de laatste jaren op vakantie

heeft. Dat is niet zo aardig. Help een handje om het toch leuk te maken. Hoe kun

zijn geweest. Maak aantekeningen.

je je buur tijdens de reis over de drempel halen om dingen te doen die zij of hij niet
leuk vindt? Met een beloning? Of kun je iets anders verzinnen?

Nu gaan jullie een reisadvies voor elkaar maken. Verzin een reis voor je buurman
waarvan jij denkt dat jouw buurman die héél erg leuk zal vinden.

Iets vervelends leuk maken. Moeilijk maar probeer het eens.

Een supercoole reis voor...

Een vervelende reis, met een gouden randje voor...
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Op vakantie gaan we ...

10. Wat gaan we doen op vakantie?
Verzin zoveel mogelijk dingen die je in de vakantie zou willen doen,
minimaal tien.
Mooi. Dan weten we nu wat je graag wilt doen. Maar er zijn nog veel meer leuke
dingen te doen. Alleen moet je je hersenen een handje helpen om daar over na te
denken. Vraag niet meer “Wat wil ik met vakantie doen?” Maar vraag:
• Hoe kan ik met vakantie leuke dingen doen die meteen iets goeds doen voor
het milieu?
• Hoe kan ik tijdens de vakantie leuke dingen voor mijn ouders doen?
• Hoe kan ik tijdens de vakantie verdwalen?
• Hoe kunnen we van de vakantie een onvergetelijke tijd maken, ook voor mijn
oervervelende zus?
Om goede ideeën te krijgen is het belangrijk goede vragen te stellen. Probeer
bijzondere vragen te stellen. Vragen waardoor je meteen zin krijgt om antwoorden te zoeken. Zoals: ”Hoe kan ik tijdens de vakantie wereldberoemd worden?”
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11. Waar ligt Kiem?
Kijk op de poster van reisbureau Castelbrant. Waar gaan de reizen naar toe? Waar

de grote oceanen en zeeën. Zoek naar kleine eilandjes die helemaal alleen in het

liggen die bijzondere bestemmingen? Welke route volgt de Tapijttoer? Teken dat

midden van de oceaan liggen. Hoe heten ze? Wat voor mensen wonen er? Heeft

op deze wereldkaart. Als je klaar bent, kijk dan op internet met Google-maps naar

het eiland een eigen vlag, of is het deel van een groter ‘land’? Zoek ook ‘Nauru’ op.
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Regels
11. Regels, regels en nog een regels.

12. Verkeersborden en verkeerde borden

Wetten, regels en afspraken. Ze zijn nodig maar soms zijn ze ook vervelend. Je

Je kent vast wel alle belangrijke verkeersborden en wat ze betekenen. Hier zijn

mag niet opblijven omdat je hebt afgeproken om op tijd in bed te liggen. Je mag

twee opdrachten met verkeersborden:

dat geheimzinnige leegstaande huis niet onderzoeken omdat er een bordje

• Verzin nieuwe verkeersborden voor situaties die jezelf verzint.

“verboden toegang” voor staat.

• Verander bestaande verkeersborden een
beetje zodat ze op het eerste gezicht hetzelf-

Schrijf vijf regels op die je stom of dom vindt, en waarom. Schrijf daarna vijf regels

de lijken maar als je goed kijkt iets compleet

op die je juist goed vindt. En daarna mag je zelf regels verzinnen; vijf regels

anders betekenen.

waarvan jij vindt dat die broodnodig zijn.Vertel ook weer waarom.

Stomme regels, goede regels, nieuwe regels ...

Mijn nieuwe verkeersborden...
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KIEM

Terwijl jij bezig bent met opdrachten maken gaan de
gebeurtenissen rond het reisbureau gewoon door...

De ontdekking van het REISBUREAU

Aan:

Om de reis goed

Van:

Dhr. J. De
Bruin
Rechtboo
mssloot 3
9
Wuzik
Reisburea
u Castelb
rant
Mw. E.A.
Castelbra
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ze punten:
• Bagage: Je m
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s
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De tas mag niet
duikboot is klei
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60 x 50 x 25 cm
.
• Vertrek: Een
paar uur voor ve
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vertrekt. Laat m
aar de duikboot
e weten of je la
st hebt van zeez
iekte.
• Terugreis: De
terugreis is per
luchtballon. Je
de buurt van w
wordt afgezet
aar je bent vert
in
rokken. Laat m
je last van hoog
e ook weten of
tevrees hebt.

Betreft: R
eisbevest

iging

					
Wunzik, 2
8

Beste Jasp

te laten verlope

er,

April
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erd met je
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je ouders
de reis na
zullen er
ar Kiem. Ji
geen spijt
van het p
j, je zusje
van krijge
rachtige la
en
n
. Wekenla
n
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bewoners
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.
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n
jheid van
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de creatie
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Jij hebt b
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t wilt lere
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en verbete je je eigen creatiev
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nde
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• Betaling: Maa
k het bedrag ov
er op rekening
bank o.v.v. ‘Kie
34A van de Kiem
mreis Castelbran
t’. Dan krijg je
toegestuurd. Zo
de reispapieren
nder deze papi
eren mag je niet
mee.
• Reisbureau Ca
stelbrant zorgt
ervoor dat jij en
de reis niet gem
je familie tijdens
ist zullen worde
n op school of
op het werk.
Mocht je nog vr
agen hebben ko
m dan nog even
winkel.
langs in de
Met vriendelijk

groet,

Eliza Castelbran

t

Reisbureau Cast
elbrant
Wunzik
PS: Heb je al ve

el gespaard voor

het kompas?

Verdieping
Hierna vind je een aantal opdrachten waarmee je nog meer kunt oefenen met gewoontes doorbreken en ontdekken. Vergeet niet om samen met de juf of meester
de opdrachten te bespreken voordat je eraan begint. En laat vooral zien wat je
verzonnen of gemaakt hebt. Daar mag je best trots op zijn.

Gewoontes
13. Kruip in de huid van een ander

14. Het Gewoontehuis

Iedereen heeft zijn eigen ’rol’. Niet in een toneelstuk maar in het echt. Jij bent

In deze opdracht ga je onderzoeken hoe een doodgewoon huis in elkaar zit.

scholier en ontdekker, en je vader is misschien wel politieman en óók jouw vader.

Daarna ga je het huis langzaam veranderen in een ‘Doorbraakhuis’.

De buurvrouw is moeder van 6 kinderen en werkt halve dagen bij de apotheek.
Maak van lego of ander ‘constructie-speelgoed’ een huis. Als je klaar bent schrijf je
Vraag aan iemand om van rol te wisselen. Bijvoorbeeld ’s avonds thuis. Jij bent je

op waar het huis uit bestaat en hoe het in elkaar zit: muren (op de grond), dak (op

moeder, en je moeder is jou. Wat gebeurt er dan allemaal? Dat zal lachen worden.

de muren), ramen (in de muren), plafond, kamers, enzovoorts.

Zou jij met je vader kunnen ruilen? Zie je het al voor je? Jouw vader stapt met
jouw tas de klas binnen en gaat zitten. En wat moet jij dan doen om je vader te

Ga nu per onderdeel van het huis kijken hoe je dat zou kunnen veranderen of mis-

zijn? Heb je al eens met de juf of de meester geruild?

schien zelfs weglaten. Bijvoorbeeld, extra muren, scheve muren of helemaal geen
muren. Hoe gaat het huis er dan uit zien? Doe dit voor een aantal onderdelen van
het huis.
Hier zijn een paar ideeën voor dingen die je met het huis zou kunnen doen:
iets vervangen of veranderen, dingen omwisselen of weglaten, een nieuwe toepassing aan iets geven.
Verbouw nu je lego-huis, maak van je Gewoontehuis een Doorbraakhuis. Maak
voor en na de verbouwing een foto.
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Ontdekken
15. Rondleiding in je eigen buurt

16. ‘Ontdekken’ ontdekken

In een museum kun je vaak een ‘audio-toer’ huren. Dat is een koptelefoon waar-

Een internetopdracht. Zoek op internet synoniemen voor het woord ‘ontdekken’.

door je kunt luisteren naar wat er allemaal in het museum te zien is terwijl je er

Synoniemen zijn woorden die hetzelfde betekenen – of ongeveer het zelfde

door heen loopt.

betekenen - als het woord waar je me bezig bent.

Ga met een digitale camera of ander opnameapparaat de buurt in en maak een

Schrijf midden op een vel papier het woord ‘ontdekken’. Schrijf rondom ‘ontdek-

verslag van een tocht door je buurt. Beschrijf wat er allemaal te zien is en wat er

ken’ de synoniemen die je gevonden hebt. Gebruik het voorbeeld op de volgende

zo bijzonder aan is.

pagina.

Regent het? Je kunt dit ook in huis doen, in een overdekt winkelcentrum, of met

Nu nog een stap. Je hebt een heleboel woorden opgeschreven. Schrijf daaromheen

een paraplu.

woorden die in je opkomen als je denkt aan al die woorden die je al gevonden
hebt. Dit hoeven absoluut geen synoniemen te zijn. Dit heet met een vreemde
naam ‘vrije associatie’.
Voorbeeld: ‘ontdekken’ -> synoniem = ‘ uitpluizen’ -> vrije associatie = ‘katoenplant’
Als je klaar bent heb je twee dingen geleerd:
• Je hebt een eenvoudige mindmap gemaakt.
• Je hebt de betekenis van het woord ‘ontdekken’ onderzocht.
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‘katoenplant’

‘uitpluizen’

‘ontdekken’
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Reizen

Eerste ideeën:

17. Vind nieuwe klanten voor Castelbrant
Reisbureau Castelbrant heeft net een nieuwe winkel geopend. Nu moeten er nog
veel klanten komen om reizen te kopen. Ga op zoek naar manieren om klanten te
krijgen. Verzin eerst vijf ideeën voordat je verder leest.
Hoe kunnen we nu nog meer ideeën verzinnen om klanten naar de winkel te
lokken? Ideeën die wat minder voor de hand liggen? Lokken? Dat doet denken aan
een valstrik, jagen of aan een lokeend.
Nieuwe ideeën:
Dan krijg je bijvoorbeeld de volgende vragen:
• Hoe kunnen we klanten naar het reisbureau lokken?
• Hoe kunnen we klanten in de val laten lopen?
• Hoe kunnen we klanten naar het reisbureau jagen?
Je leert hier hoe je extra ideeën kunt krijgen door een andere kant op te denken.

18. Omdraaien
Nu maken we het moeilijker. Draai de vraag eens om. Dan krijg je bijvoorbeeld:
Hoe kunnen we klanten bij het reisbureau wégjagen?
Soms helpt het om de wereld op zijn kop te zetten.
Daar krijg je hele andere ideeën van. Probeer het
maar eens. Wat dacht je van dit? Als de klant het
reisbureau binnenkomt krijgt zij of hij een emmer
water over zich heen. Dat is natuurlijk niet de
bedoeling, maar het kan ons op nieuwe ideeën
brengen.
Bijvoorbeeld: geef klanten een flesje mineraalwater
kado als ze in de winkel komen. Met een speciaal
etiket.
Zo krijg je ideeën door de boel om te draaien.
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Omgekeerde ideeën:

19. Vlooienmarkt en reisbureau.
Bezoek eens een vlooienmarkt. Dat is een markt waar je allerlei oude spulletjes
kunt kopen. Daar is van alles te ontdekken. Misschien krijg je een idee voor een
reis. Ga daarna naar een reisbureau en vraag of er reizen zijn die te maken
hebben met wat je op de vlooienmarkt zag: “Hebt u ook reizen die iets met oude
hoeden te maken hebben?” En als ze je dan boos of glazig aankijken dan zeg je:
“Ik geloof dat ik dat zelf moet verzinnen. U hoort nog van mij.”

Regels
20. Vliegende tapijten
Je ziet ze niet zo vaak, vliegende tapijten. Maar als je met een tapijttoer mee gaat
dan kun je af en toe helemaal tureluurs worden van de rond zoevende kleden.
Daarom zijn er voor vliegende tapijten ook verkeersregels nodig.
Gebruik alle fantasie die je hebt om verkeerregels voor vliegende tapijten te
maken. Zorg er voor dat we er met zijn allen om kunnen lachen.
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22. Dobbel-Dammen
Verzin samen een nieuw spel. Met spelregels natuurlijk. Het spel heet DobbelDammen en het wordt gespeeld met damstenen, een dambord en twee dobbelstenen. Als je regels hebt verzonnen dan test je het spel uit. Is het leuk? Misschien
moet je de regels nog wat veranderen.
Heel veel plezier met het spel dat jullie samen hebben uitgevonden!

Het zit er op! Voorlopig
Dit was de laatste opdracht van de eerste Kiemlessen. Je bent nu een echte
ontdekker en klaar om naar Kiem te gaan.
Heb je het leuk gevonden in en om Reisbureau Castelbrant? Wat vond je het
leukst? Wat vond je saai? Heb je nog ideeën voor nieuwe opdrachten verzonnen?
Laat dat aan je juf of meester weten. En ga zelf met je nieuwe ideeën aan de slag.
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Best logboek,
Het wordt spannend. Vandaag of morgen zullen we
bericht krijgen dat de duikboot naar Kiem komt. Ik ben
reuze zenuwachtig want je weet niet waar en hoe laat
enzo.
Ik ben nog langs het reisbureau geweest maar dat
was dicht! Er hing een briefje achter de ruit. “Wegens
vakantie gesloten” Grappig eigenlijk, een reisbureau
moet natuurlijk ook af en toe op vakantie.
De koffer is gepakt en ik stop jou er straks ook in.
Want de mevrouw van het reisbureau zei dat een logboek heel belangrijk is. Een vriend voor het leven waarin
je al je bijzondere belevenissen kunt opschrijven. En
Kiem... dat wordt toch wel heel bijzonder.
Tot snel, tot KIEM!
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