
 

 

  

 
HVO jaarplanning 2022/ 2023 voor bovenbouw,  

september/oktober 
Kennismaken  

 Identiteit Wie ben ik en wie ben jij? Selfies (gelijkheid, vrijheid) 
Er bij horen Een ketting van wol (verbondenheid, vrijheid) 

Respect Four freedoms (verbondenheid, vrijheid) 
De derde kamer Prinsjesdag (vrijheid, redelijkheid) 

Vieringen Halloween Waar ben jij bang voor? (natuurlijkheid,vrijheid) 

november/december 
Humor Lost dat wat op? (natuurlijkheid) 

Anders Waarheidsbal (gelijkheid, verbondenheid) 
Kinderrechten Ben jij een marionette? Anne Frank (redelijkheid, gelijkheid, verbondenheid) 

Vieringen Sinterklaas Pepernotenspel. Rijk en arm. Ga jij delen? (gelijkheid, verbondenheid) 
Vieringen Kerst De soepsteen (verbondenheid) 

januari/februari 

Vieringen Oud en nieuw Een sprong vooruit. Wat wil jij? (vrijheid, gelijkheid) 
Vieringen Anders Carnaval  Draag jij een masker  (vrijheid, gelijkheid) 

Schaduwspel Wat is echt? (vrijheid, redelijkheid) 
Omdenken Kun je weerstand bieden? (redelijkheid, vrijheid) 

maart/april 
Eigenschappen Fijn dat we verschillen van elkaar (gelijkheid, redelijkheid) 

Vieringen Pasen lichtfeest Wat was er eerder de kip of het ei? (verbondenheid, redelijkheid) 
Vieringen Nieuwjaar Feest met draken 

Duurzaamheid Het groene voeten spel (redelijkheid, natuurlijkheid) 
Vluchtelingen Astronaut op de maan (verbondenheid, redelijkheid) 

mei/juni 

Vieringen Dag van de zonnebloem (natuurlijkheid, vrijheid) 
Verantwoordelijkheidsdag Heb je je aan je woord gehouden? (redelijkheid, vrijheid) 

Vrijheid Kiezen voor jezelf (vrijheid) 
Puberteit Binnenkant en buitenkant (redelijkheid, vrijheid) 

juli 

Afscheid en een nieuw begin (vrijheid) 
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