
Bezoek van de wereldwandelaar

De wereldwandelaar neemt je mee op reis en komt, 
lopend op een eigen wereldbol, vertellen over 
avonturen over de hele wereld. Zingen, jongleren, de 
wereld op z’n kop zetten, het kan allemaal! De 
Wereldwandelaar haalt (letterlijk en figuurlijk) alles uit 
de tas!


Voor een bezoek op school hebben we de volgende 
thema’s voorbereid: Wereldculturen, natuur en milieu 
en planeten. Jullie maken hierin een keus of geven 
aan om een bezoek op maat te willen, dat is ook 
mogelijk. De exacte inhoud van het programma 
wordt altijd in overleg met de school gevormd. 


Wereldculturen

Staan bij jullie op dit moment verschillende landen 
centraal? Of wil je graag weten hoe kinderen in 
andere landen leven en naar school gaan? Dat komt 
mooi uit! De Wereldwandelaar kan vertellen over 
ontmoetingen over de hele wereld! En wie weet wat 
er allemaal in die grote rugzak zit..?! 


Natuur en milieu

Heb je gezien hoe mooi de wereldbol is? Al die grote 
groene en blauwe stukken op de aarde? De 
Wereldwandelaar vertelt wat ze allemaal heeft 
gezien op haar reizen over de hele wereld. En hoe 
we goed voor de aarde moeten zorgen met elkaar 
zodat hij mooi groen en blauw blijft. Helpen jullie de 
Wereldwandelaar een handje?

Planeten

Ben je wel eens een rondje om de aarde geweest? 
Heb je enig idee hoe de planeten om elkaar heen 
draaien? De Wereldwandelaar neemt je mee naar 
het heelal en vertelt over de planeten in ons 
zonnestelsel. Kunnen jullie samen met de 
Wereldwandelaar het zonnestelsel uitbeelden?


Aansluiten bij kerndoelen

Het bezoek van de Wereldwandelaar kan aansluiten 
bij de volgende kerndoelen: 

Kerndoel 39: De leerlingen leren met zorg om te 
gaan met het milieu. 
Kerndoel 43: De leerlingen leren hoe je weer en 
klimaat kunt beschrijven met behulp van 
temperatuur, neerslag en wind. 

Kerndoel 46: De leerlingen leren dat de positie van 
de aarde ten opzichte van de zon, seizoenen en dag 
en nacht veroorzaakt. 

Kerndoel 47: De leerlingen leren de ruimtelijke 
inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met 
die in omgevingen elders, in binnen-en buitenland, 
vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, 
bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en 
levensbeschouwing.  

Praktische informatie

Met de huidige Corona maatregelen wordt de 
afstand van 1,5 meter gewaarborgd door de 
Wereldwandelaar en speelt de act zich op het 
schoolplein af.   

De voorstelling is in verband met interactie het 
meest geschikt voor 1 klas per optreden, of 2 kleine 
klassen. We kunnen in overleg meerdere keren 
achter elkaar optreden op een dag.  

De opening van het hek dient minimaal 1,80 m te 
zijn, anders past de Wereldbol niet door het hek.  

Bij regen en/of harde wind kan de Wereldwandelaar 
niet op bezoek komen.  

Voorbereiding

De Wereldwandelaar heeft een eigen lied! Het is leuk 
als de kinderen deze al kennen wanneer de 
Wereldwandelaar op bezoek komt. 


Klik hier voor de karaokeversie

Klik hier voor de meezingversie

https://www.youtube.com/watch?v=TMjsb79G4nQ
https://www.youtube.com/watch?v=YADFYhAGIyk

