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De Kalender Hallo Wereld bevat interessantye links,  foto’s en kunstwerken, 
en is gewijd aan de landen uit het boek ‘De reis om de wereld in 80 dagen’ 

Schoolbreed project over andere culturen aan de hand van
het meesterwerk van Jules Verne 

Het verhaal uit het beroemde boek ‘De reis om 
de wereld in 80 dagen’ van Jules Verne is een 
zeer geschikte kapstok voor een schoolbreed 
project over het ontmoeten van andere 
culturen. De populaire kinderboekenschrijver 
Geronmimo Stilton heeft dit meesterwerk van 
Jules Verne toegankelijk gemaakt voor kinderen. 
Dit kinderboek kan worden voorgelezen aan 
kinderen vanaf ongeveer 7 jaar. Kinderen vanaf 
ongeveer 9 jaar kunnen het boek zelf lezen. De 
tekst is verrassend vormgegeven en de illus-
traties zijn aantrekkelijk.

Het grote avontuur begint in Londen. Daar wedt 
Phileas Fogg, een uiterst kalme en stipte heer, 
met zijn beste vrienden dat hij in 80 dagen om 
de wereld kan reizen. Het verhaal speelt in 
1872. Toen bestonden er nog geen vliegtuigen 
en supersnelle treinen! Daarom gelooft niemand 
dat het hem zal lukken.

Phileas en zijn bediende Passepartout maken een spannende wereldreis. Daarbij 
maken zij gebruik van onder andere stoomtreinen, stoomboten, zeilboten en een 
olifant. Op hun reis komen ze door 8 landen: Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk, Italië, Egypte, India, China, Japan en de Verenigde 

Staten. In al die landen maken ze kennis met uiteenlopende culturen.

Onderweg wordt Phileas Fogg! gehinderd door detective Fix, die denkt dat hij 
een bank heeft beroofd. Ook redt hij samen met Passepartout de beeldschone 
Indiase prinses Aouda, die meegaat op hun reis. Ze lopen vertragingen op. In de 
Verenigde Staten wordt het reisgezelschap opgehouden door een grote kudde 
bizons. Hun trein wordt hun trein overvallen door Indianen. Op de Atlantische 
Oceaan heeft hun stoomboot geen brandstof meer. Gaat het hen lukken om op 
tijd terug te zijn in Londen?

7 Redenen om het boek 'De Reis om de wereld in 80 dagen' 
te kiezen als kapstok voor project over culturen

• Het gaat om een spannend verhaal.

• Het boek is een wereldberoemde klassieker waarvan het goed is 
dat de kinderen daarover iets leren.

• Tijdens een project kunnen niet alle culturen worden behandeld. 
Aan de hand van het verhaal kan in de klas aandacht worden 
besteed aan negen invloedrijke landen.

• Allerlei schoolvakken kunnen in het project op een leuke manier 
aan bod komen: taal, rekenen, wetenschap, techniek en 
wereldoriëntatie.

• Het verhaal speelt in het jaar 1872. Dit is een mooie aanleiding  
om met de kinderen te onderzoeken wat er in de afgelopen 140 
jaar allemaal is veranderd.  Oktober 2012 is de maand van de 
geschiedenis.  Hoe kunnen we vandaag de dag zo snel mogelijk om 
de aarde reizen?!

• Het thema biedt talloze mogelijkheden voor leuke activiteiten als 
knutselwerkjes, spelletjes, liedjes, bouwplaten, puzzels, 
toneelstukjes, verkleedfeest, enzovoort.

• Er zijn diverse lesmaterialen beschikbaar waarmee in de klas kan 
worden gewerkt, waaronder het gratis werkboek ‘Hallo wereld in 
80 dagen’. 

DRIE DINGEN DIE U NU KUNT DOEN

1. LEES HET BOEK ‘DE REIS OM DE WERELD IN 80 DAGEN’ VAN 
GERONIMO STILTON’

2. BEKIJK DE DVD MET DE NEDERLANDS ONDERTITELDE FILM 
‘AROUND THE WORLD IN 80 DAYS’

3. BESTEL HET GRATIS  WERKBOEK ‘HALLO WERELD IN 80 DAGEN’

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE EN BESTELLINGEN

Volg ons op facebook

http://facebook.com/hallowereldkinderboekenweek2012
http://hallowereld.webs.com
http://hallowereld.webs.com
http://facebook.com/hallowereldkinderboekenweek2012


De oogstmaand heet AUGUSTUS ook,
Het graan moet op de vlonder.
De zon schijnt als een hete pook,
Maar soms is er gedonder.  8

WERKBOEK

GOOCHELEN

BOUWPLAAT KOETS MET PAARDEN

Augustus was verre van prachtig.
Veel regen, erg somber, herfstáchtig.

Wanneer u zo kwijnt, 
dan maakt, naar het schijnt,

lichttherapie minder neerslagtig.
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http://www.arendlandman.nl/2012/08/onafhankelijkheidsdag-van-india-op-15-augustus-mijn-rondreis-door-noord-india-en-nepal-bouwplaat-van-de-taj-mahal-in-agra-new-delhi-jaipur-pushar-agra-kharjuraho-varanasi-kathmandu-pokhara/
http://www.arendlandman.nl/2012/08/maand-augustus-is-genoemd-naar-keizer-augustus-de-woorden-oogst-en-oogstmaand-zijn-ervan-afgeleid-goochelaar-op-oogstdag-dwingelo-op-zaterdag-11-augustus-2012-gedichten-over-de-maand-augustus/
http://www.arendlandman.nl/2012/08/maand-augustus-is-genoemd-naar-keizer-augustus-de-woorden-oogst-en-oogstmaand-zijn-ervan-afgeleid-goochelaar-op-oogstdag-dwingelo-op-zaterdag-11-augustus-2012-gedichten-over-de-maand-augustus/
http://magictime.webs.com/goochelshow.htm
http://magictime.webs.com/goochelshow.htm
http://magictime.webs.com/goochelshow.htm
http://magictime.webs.com/goochelshow.htm
http://www.arendlandman.nl/2012/08/de-bouwplaat-heeft-een-lange-geschiedenis-of-historie-en-kreeg-een-nieuwe-impuls-gekregen-door-internet-bouwplaten-van-huizen-gebouwen-autos-treinen-schepen-vliegtuigen-en-dieren/
http://www.arendlandman.nl/2012/08/de-bouwplaat-heeft-een-lange-geschiedenis-of-historie-en-kreeg-een-nieuwe-impuls-gekregen-door-internet-bouwplaten-van-huizen-gebouwen-autos-treinen-schepen-vliegtuigen-en-dieren/
http://www.arendlandman.nl/2011/04/overdenking-pasen-krishna-en-jezus-wereldleraren-met-frappante-overeenkomsten-in-hun-leven-ook-krishna-werd-gekruisigd-en-stond-op-uit-de-dood/
http://www.arendlandman.nl/2011/04/overdenking-pasen-krishna-en-jezus-wereldleraren-met-frappante-overeenkomsten-in-hun-leven-ook-krishna-werd-gekruisigd-en-stond-op-uit-de-dood/
http://www.arendlandman.nl/2011/04/overdenking-pasen-krishna-en-jezus-wereldleraren-met-frappante-overeenkomsten-in-hun-leven-ook-krishna-werd-gekruisigd-en-stond-op-uit-de-dood/
http://www.arendlandman.nl/2011/04/overdenking-pasen-krishna-en-jezus-wereldleraren-met-frappante-overeenkomsten-in-hun-leven-ook-krishna-werd-gekruisigd-en-stond-op-uit-de-dood/
http://www.arendlandman.nl/2011/04/overdenking-pasen-krishna-en-jezus-wereldleraren-met-frappante-overeenkomsten-in-hun-leven-ook-krishna-werd-gekruisigd-en-stond-op-uit-de-dood/
http://www.arendlandman.nl/2011/04/overdenking-pasen-krishna-en-jezus-wereldleraren-met-frappante-overeenkomsten-in-hun-leven-ook-krishna-werd-gekruisigd-en-stond-op-uit-de-dood/
http://www.arendlandman.nl/2012/08/werkboek-olympische-spelen-2012-in-londen-de-eerste-sociolympics-met-grootschalige-inzet-van-social-media-als-facebook-twitter-en-youtube-geschiedenis-van-de-olympische-spelen-oudheid-in-olympia/
http://www.arendlandman.nl/2012/08/werkboek-olympische-spelen-2012-in-londen-de-eerste-sociolympics-met-grootschalige-inzet-van-social-media-als-facebook-twitter-en-youtube-geschiedenis-van-de-olympische-spelen-oudheid-in-olympia/
http://www.arendlandman.nl/2012/08/werkboek-olympische-spelen-2012-in-londen-de-eerste-sociolympics-met-grootschalige-inzet-van-social-media-als-facebook-twitter-en-youtube-geschiedenis-van-de-olympische-spelen-oudheid-in-olympia/
http://www.arendlandman.nl/2012/08/werkboek-olympische-spelen-2012-in-londen-de-eerste-sociolympics-met-grootschalige-inzet-van-social-media-als-facebook-twitter-en-youtube-geschiedenis-van-de-olympische-spelen-oudheid-in-olympia/
http://www.arendlandman.nl/2012/08/werkboek-olympische-spelen-2012-in-londen-de-eerste-sociolympics-met-grootschalige-inzet-van-social-media-als-facebook-twitter-en-youtube-geschiedenis-van-de-olympische-spelen-oudheid-in-olympia/
http://www.arendlandman.nl/2012/08/werkboek-olympische-spelen-2012-in-londen-de-eerste-sociolympics-met-grootschalige-inzet-van-social-media-als-facebook-twitter-en-youtube-geschiedenis-van-de-olympische-spelen-oudheid-in-olympia/
http://www.arendlandman.nl/2012/08/teksten-voor-kinderboekenweek-project-2012-hallo-wereld-wie-is-phileas-fogg-wie-is-passepartout-begin-van-het-boek-een-reis-om-de-wereld-in-80-dagen-versies-geronimo-stilton/
http://www.arendlandman.nl/2012/08/teksten-voor-kinderboekenweek-project-2012-hallo-wereld-wie-is-phileas-fogg-wie-is-passepartout-begin-van-het-boek-een-reis-om-de-wereld-in-80-dagen-versies-geronimo-stilton/
http://www.arendlandman.nl/2012/08/teksten-voor-kinderboekenweek-project-2012-hallo-wereld-wie-is-phileas-fogg-wie-is-passepartout-begin-van-het-boek-een-reis-om-de-wereld-in-80-dagen-versies-geronimo-stilton/
http://www.arendlandman.nl/2012/08/teksten-voor-kinderboekenweek-project-2012-hallo-wereld-wie-is-phileas-fogg-wie-is-passepartout-begin-van-het-boek-een-reis-om-de-wereld-in-80-dagen-versies-geronimo-stilton/
http://www.arendlandman.nl/2011/05/bhagavad-gita-aanwijzingen-van-krishna-om-de-innerlijke-strijd-te-winnen-en-bevrijd-te-worden-uit-samsara/
http://www.arendlandman.nl/2011/05/bhagavad-gita-aanwijzingen-van-krishna-om-de-innerlijke-strijd-te-winnen-en-bevrijd-te-worden-uit-samsara/
http://www.arendlandman.nl/2011/05/bhagavad-gita-aanwijzingen-van-krishna-om-de-innerlijke-strijd-te-winnen-en-bevrijd-te-worden-uit-samsara/
http://www.arendlandman.nl/2011/05/bhagavad-gita-aanwijzingen-van-krishna-om-de-innerlijke-strijd-te-winnen-en-bevrijd-te-worden-uit-samsara/
http://www.arendlandman.nl/2012/08/vier-belangrijke-islamitische-feesten-suikerfeest-offerfeest-islamitisch-nieuwjaar-en-de-geboortedag-van-de-profeet-mohammed-stichter-van-de-islam-of-het-mohammedanisme-profeet-van-allah/
http://www.arendlandman.nl/2012/08/vier-belangrijke-islamitische-feesten-suikerfeest-offerfeest-islamitisch-nieuwjaar-en-de-geboortedag-van-de-profeet-mohammed-stichter-van-de-islam-of-het-mohammedanisme-profeet-van-allah/
http://www.arendlandman.nl/2012/08/maria-tenhemelopneming-of-onze-lieve-vrouw-hemelvaart-op-15-augustus-beschouwing-en-schilderijen-over-de-ontslapenis-van-de-moeder-gods/
http://www.arendlandman.nl/2012/08/maria-tenhemelopneming-of-onze-lieve-vrouw-hemelvaart-op-15-augustus-beschouwing-en-schilderijen-over-de-ontslapenis-van-de-moeder-gods/
http://www.arendlandman.nl/2012/08/maria-tenhemelopneming-of-onze-lieve-vrouw-hemelvaart-op-15-augustus-beschouwing-en-schilderijen-over-de-ontslapenis-van-de-moeder-gods/
http://www.arendlandman.nl/2012/08/maria-tenhemelopneming-of-onze-lieve-vrouw-hemelvaart-op-15-augustus-beschouwing-en-schilderijen-over-de-ontslapenis-van-de-moeder-gods/
http://www.arendlandman.nl/2012/08/maria-tenhemelopneming-of-onze-lieve-vrouw-hemelvaart-op-15-augustus-beschouwing-en-schilderijen-over-de-ontslapenis-van-de-moeder-gods/
http://www.arendlandman.nl/2012/08/maria-tenhemelopneming-of-onze-lieve-vrouw-hemelvaart-op-15-augustus-beschouwing-en-schilderijen-over-de-ontslapenis-van-de-moeder-gods/
http://www.arendlandman.nl/2012/08/onafhankelijkheidsdag-van-india-op-15-augustus-mijn-rondreis-door-noord-india-en-nepal-bouwplaat-van-de-taj-mahal-in-agra-new-delhi-jaipur-pushar-agra-kharjuraho-varanasi-kathmandu-pokhara/
http://www.arendlandman.nl/2012/08/onafhankelijkheidsdag-van-india-op-15-augustus-mijn-rondreis-door-noord-india-en-nepal-bouwplaat-van-de-taj-mahal-in-agra-new-delhi-jaipur-pushar-agra-kharjuraho-varanasi-kathmandu-pokhara/
http://www.arendlandman.nl/2012/08/onafhankelijkheidsdag-van-india-op-15-augustus-mijn-rondreis-door-noord-india-en-nepal-bouwplaat-van-de-taj-mahal-in-agra-new-delhi-jaipur-pushar-agra-kharjuraho-varanasi-kathmandu-pokhara/
http://www.arendlandman.nl/2012/08/onafhankelijkheidsdag-van-india-op-15-augustus-mijn-rondreis-door-noord-india-en-nepal-bouwplaat-van-de-taj-mahal-in-agra-new-delhi-jaipur-pushar-agra-kharjuraho-varanasi-kathmandu-pokhara/
http://www.arendlandman.nl/2012/08/onafhankelijkheidsdag-van-india-op-15-augustus-mijn-rondreis-door-noord-india-en-nepal-bouwplaat-van-de-taj-mahal-in-agra-new-delhi-jaipur-pushar-agra-kharjuraho-varanasi-kathmandu-pokhara/


Hallo wereld in 80 dagen. Achtste kinderboekenweekshow van 
schoolgoochelaar Aarnoud Agricola

Het ontmoeten van andere culturen in en door verhalen staat centraal tijdens de 
volgende kinderboekenweek in Nederland (3 t/m 13 oktober 2012) onder het motto 
Hallo wereld! Evenals in de afgelopen zeven jaar heeft goochelaar Aarnoud ook dit jaar 
een nieuwe jeugdshow ontwikkeld die aansluit op het thema van de 
kinderboekenweek.
!

De achtste kinderboekenweek-voorstelling van schoolgoochelaar Aarnoud Agricola 
heeft de titel Hallo wereld in 80 dagen. In deze educatieve thematische goochelshow 
van 45 minuten voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar speelt Aarnoud de rol van 
Phileas Fogg, de hoofdpersoon uit het beroemde boek van Jules Verne.
!

Mijnheer Fogg vertelt zijn jonge publiek enthousiast over zijn legendarische reis om de 
wereld in 80 dagen in het jaar 1872. Bij de bespreking van elk van de acht landen waar 
deze rijke Engelsman is geweest, vertoont hij een verrassende passende goocheltruc. 
Zo krijgen de kinderen op speelse wijze een indruk van andere culturen. Ook 
ontdekken ze dat er in de afgelopen 140 jaar veel is veranderd.

Aan het einde van de kinderboekenweekshow hebben de kinderen het nodige 
geleerd: over vier manieren om naar de wereld te kijken, over verschillende culturen 
en over rijdieren.  Ze blijven wel zitten met vragen:

• Hoe kan de Eiffeltoren zo groeien?
• Waar komt die stoomlocomotief met rijtuigen ineens vandaan?
• Hoe weet mijnheer Fogg welke hoofddeksels de kinderen op het podium 

hebben gekozen?
• Wat is het geheim van het mysterie van het goudblok?
• Waar is de verdwenen Indische olifant gebleven?
• Hoe werd de huisknecht van Phileas bevrijd uit de touwen van de indianen?
• Hoe kan de kleine Japanse zijderups Suki Yaki zoveel zijde maken?

‘Hallo wereld in 80 dagen’ is een kinderboekenweek-voorstelling die ontwikkeld is 
voor basisscholen, maar is ook geschikt voor organisaties voor buitenschoolse opvang 
en openbare bibliotheken.

KLIK HIER VOOR DIASHOW,  VEELGESTELDE VRAGEN EN TARIEVEN

http://magictime.webs.com/kinderboekenweek2012.htm
http://magictime.webs.com/kinderboekenweek2012.htm


SEPTEMBER is ook herfstmaand, 
De zon neigt sneller neer. 
De boer al op zijn ladder staand,
Plukt appels, peren en nog veel meer. 9

WERKBOEK AXENROOS

BOUWPLAAT GLOBE

Bij prinsjesdaghoffelijkheden
horen hoeden, de troon en een bede.

Het ‘Lang leve…’ dat schalt.
Ze leest plechtig.  Wie valt

er ooit een vorstin in haar rede?

Prinsjesdag Begin herfst

Michaëlsfeest

http://www.arendlandman.nl/2010/09/het-michaelsfeest-de-herfst-evening-de-aartsengel-michael-en-het-michaelstijdperk/
http://www.arendlandman.nl/2011/09/de-naam-van-de-maand-september-is-ontleend-aan-septem-dat-7-betekent-gedihten-over-de-negende-maand-van-het-jaar-september/
http://www.arendlandman.nl/2011/09/de-naam-van-de-maand-september-is-ontleend-aan-septem-dat-7-betekent-gedihten-over-de-negende-maand-van-het-jaar-september/
http://magictime.webs.com/buikspreekshow.htm
http://magictime.webs.com/buikspreekshow.htm
http://www.arendlandman.nl/2012/08/hallo-wereld-in-80-globes-geschiedenis-en-symboliek-van-wereldbollen-van-a-tot-z-grappige-globes-van-min-of-meer-ronde-voorwerpen-bouwplaat-globe-kinderboekenweek-project-2012-andere-culturen/
http://www.arendlandman.nl/2012/08/hallo-wereld-in-80-globes-geschiedenis-en-symboliek-van-wereldbollen-van-a-tot-z-grappige-globes-van-min-of-meer-ronde-voorwerpen-bouwplaat-globe-kinderboekenweek-project-2012-andere-culturen/
http://www.arendlandman.nl/2011/09/spreuken-over-de-herfst-de-herfst-in-citaten-uitspraken-gezegden-en-spreekwoorden-meterologische-en-astronomische-herfst-r-in-de-maand/
http://www.arendlandman.nl/2011/09/spreuken-over-de-herfst-de-herfst-in-citaten-uitspraken-gezegden-en-spreekwoorden-meterologische-en-astronomische-herfst-r-in-de-maand/
http://www.arendlandman.nl/2010/09/het-michaelsfeest-de-herfst-evening-de-aartsengel-michael-en-het-michaelstijdperk/


klik hier voor fascinerende voedsel-landschappen in 
de kunst van Carl Warner

www.goochelaar.biz Volg ons op facebook

http://facebook.com/hallowereldkinderboekenweek2012
http://www.arendlandman.nl/2010/05/fascinerende-voedsel-landschappen-foodscapes-van-de-britse-fotograaf-carl-warner-en-bijzondere-portretten-van-de-italiaanse-kunstschilder-giuseppe-arcimboldo-prachtige-optische-illusies/
http://www.arendlandman.nl/2010/05/fascinerende-voedsel-landschappen-foodscapes-van-de-britse-fotograaf-carl-warner-en-bijzondere-portretten-van-de-italiaanse-kunstschilder-giuseppe-arcimboldo-prachtige-optische-illusies/
http://www.arendlandman.nl/2010/05/fascinerende-voedsel-landschappen-foodscapes-van-de-britse-fotograaf-carl-warner-en-bijzondere-portretten-van-de-italiaanse-kunstschilder-giuseppe-arcimboldo-prachtige-optische-illusies/
http://www.arendlandman.nl/2010/05/fascinerende-voedsel-landschappen-foodscapes-van-de-britse-fotograaf-carl-warner-en-bijzondere-portretten-van-de-italiaanse-kunstschilder-giuseppe-arcimboldo-prachtige-optische-illusies/
http://www.goochelaar.biz
http://www.goochelaar.biz
http://facebook.com/hallowereldkinderboekenweek2012


Wijnmaand heet de maand OKTOBER.
Zonlicht gloeit in druif en was.
‘s Avonds schenkt een deftige ober,
Spranklend gouden wijn in ‘t glas. 10

WERKBOEK HERFST

BOUWPLAAT BIG BEN

Een aan boeken verslaafde in Leek
voelde tijdens het lezen een steek.

’t Kon geen boekenwurm zijn,
want die heeft geen venijn.

't Bleek de beet van een biblioteek.

Wereld-
vegetarisme-

dag

Dag van de 
geweldloos-

heid

Start NL
kinderboe-
kenweek

over
culturen

Dierendag Dag van
de leraar

Wereld
eidag

Offerfeest

Dag van
de stilte

Hervor-
mingsdag

Halloween
Begin 

wintertijd

Dag van de 
duurzaam-

heid

Maand van de geschiedenis. Thema: arm en rijk.

http://www.arendlandman.nl/2011/08/spreuken-quotes-en-citaten-over-geschiedenis-thema-maand-van-de-geschiedenis-oktober-2012-arm-en-rijk-mijn-verhouding-tot-historie/
http://www.arendlandman.nl/2011/10/de-naam-van-de-maand-oktober-is-ontleend-aan-het-woord-octa-dat-acht-8-betekent-gedichten-over-de-tiende-maand-van-het-jaar-oktober/
http://www.arendlandman.nl/2011/10/de-naam-van-de-maand-oktober-is-ontleend-aan-het-woord-octa-dat-acht-8-betekent-gedichten-over-de-tiende-maand-van-het-jaar-oktober/
http://magictime.webs.com/werkbladenherfst.htm
http://magictime.webs.com/werkbladenherfst.htm
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DECEMBER, wintermaand tot slot, 
Sluit ‘t jaar met volle teugen.
Op kerstnacht komt de zoon van God,
Wilt allen u verheugen. 12
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In JANUARI, louwmaands naam 
Is ‘t nieuwe jaar begonnen. 
Zit allen bij de haard tezaam. 
De winter heeft gewonnen. 

De MAANDAG is de dag der maan 
Het weekend is dan weer gedaan. 

Ik ga naar school, mijn ouders naar ‘t werk, 
We zijn weer heel vlijtig, 
                      heel flink en ook heel sterk.  
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FEBRUARI, sprokkelmaand, 
Die heeft zo weinig dagen. 
De krokus is wel zeer verwaand. 
Ze bloeit in bos en hagen. 

De DINSDAG is de dag van ‘t Ding, 
Maar ook de dag van Mars. 

Ik werk, ik fluit, ik zing, ik spring,
‘k Heb heel wat in mijn mars. 
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MAART die heet ook lentemaand, 
Maar vraagt ook warme truien. 
De zon heeft zich een weg gebaand,
Temidden maartse buien. 3

De WOENSDAG is de Wodansdag, 
Mercuriusdag ‘en France’. 

Ik werk nu maar een halve dag.
De rest is het ‘vacances’. C
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Grasmaand APRIL is zijn naam, 
Die met prilste grillen 
In ‘t jaar verwierf slechte faam,
Al zou hij ‘t anders willen. 4

Op DONDERDAG is ‘t Thors geweld, 
of komt Zeus’ bliksemschicht gesneld. 

Een lange werkdag staat voor mij,
Maar niet getreurd, hij vliegt voorbij. F
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Bloeimaand is de maand van MEI 
Omdat de bloemen bloeien 
En ieder vogel legt zijn ei,
Je ziet het gras nu groeien. 5

En Freya gaf de VRIJDAG haar naam, 
Maar vendredi is Venus’ naam. 

Voor islamieten een heilige dag,
Voor mij de laatste werkdag. D
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En JUNI heet ook zomermaand 
De zon heel vroeg aan de hemel staat.
En al wat bleek ziet wordt getaand,
De zonne brandt tot ‘s avonds laat. 6

Saturnus was het die hem gaf,
De naam aan ZATERDAG.

Voor joden is de week hier af.
‘t Is sabbat nu op deze dag.G
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JULI zegt de boer, is hooimaand, 
Als hij ‘t gras heeft afgemaaid.
Het kind zegt: vakantiemaand,
Want ‘t is van school nu afgezwaaid. 7

Maar ZONDAG is de dag van de zon, 
Waarmee dus vroeger de week begon. 

Nu noemen we hem de zevende dag,
Waarop ik ook wel rusten mag. A
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Aarnoud  Agricola

Arend  Landman

De kalender Hallo Wereld 2012 - 2013 is samengesteld door school-
goochelaar Aarnoud Agricola ter gelegenheid van de kinderboekenweek in 
oktober 2012 in Nederland over het ontmoeten van andere culturen in 
verhalen.  Hij is een veelzijdige, ervaren en representatieve entertainer. In 
heel Nederland en Vlaanderen verzorgt Aarnoud Agricola schoolvoor-
stellingen met goochelen en buikspreken voor kinderen van 4 tot en met 12 
jaar. Ongeveer iedere maand publiceert hij een set werkbladen over een 
bepaald thema waarmee leerkrachten in de klas kunnen werken. 

KLIK HIER OM DE MAANDELIJKSE  WERKBLADEN-SETS GRATIS TE ONTVANGEN

De links in de maand-blokken van de kalender Hallo Wereld 2012 - 2013 
verwijzen naar colums van spreker Arend Landman. Op studiedagen voor 
leerkrachten verzorgt hij als enterbrainer sfeerverhogende, interactieve en 
spraakmakende presenaties over onderwijsvernieuwing. Is uw onderwijs 
geworteld in de nieuwste brein-inzichten? Maakt u optimaal gebruik van uw 
intuïtie? Wilt u een optreden van Arend Landman meemaken? Download 
dan het pdf-document ’12 pilaren voor onderwijsvernieuwing’ en tip uw 
schooldirecteur en/of het bestuur van uw scholenstichting.

KLIK HIER VOOR GRATIS PDF ’12 PILAREN  VOOR ONDERWIJSVERNIEUWING’

http://www.arendlandman.nl/2012/03/twaalf-pilaren-voor-onderwijsvernieuwing-gratis-e-book-met-keynote-samenvatting-en-columns-van-arend-landman-spreker-onderwijs/
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