
 

 

  

 
HVO jaarplanning 2022/2023 voor de onderbouw  

September/oktober 

Kennismaken met juf Ingrid. Wie ben ik en wie ben jij? (verbondenheid, redelijkheid) 
Complimentenspel Blij zijn met elkaar. Allemaal anders. (verbondenheid, vrijheid) 

Identiteit Wie hoort er bij jou? Memory konijn  (gelijkheid, verbondenheid) 
Identiteit Mijn oma is een ooievaar (verantwoordelijkheid, natuurlijkheid) 

Vriendschap Wil jij mijn vriendje zijn vraagt de zwaan (verbondenheid, vrijheid) 
Vieringen Dierendag. Toverbos. Welk dier ben jij? (redelijkheid, vrijheid) 

november/december 

Vieringen Sint Maarten Help jij? (verbondenheid, vrijheid) 
Seizoenen Halloween Ben jij bang voor een spin? (natuurlijkheid) 

Kinderrechten De koffer (gelijkheid, redelijkheid, verbondenheid, vrijheid) 
Vieringen Sinterklaas Sinterklaas bingo en delen (vrijheid, verbondenheid) 

Vieringen Kerst en een lichtje zijn voor elkaar (verbondenheid) 
januari/februari 

 Vieringen Oud en nieuw Een draak en een feest (verbondenheid, vrijheid, gelijkheid) 
Talking stick  Wie mag het zeggen? (redelijkheid, natuurlijkheid) 

Seizoenen Winter. Hoe blijf je warm? (natuurlijkheid) 
Emoties Hoe voelt dat? (natuurlijkheid, gelijkheid, redelijkheid) 

maart/april 
Omdenken Als iets niet kan, wat doe je dan? (natuurlijkheid, vrijheid) 

Samen past dat?  De tangramkat (verbondenheid, gelijkheid) 
Vieringen Pasen  Wie zit er in dat ei? (natuurlijkheid, redelijkheid) 
Vieringen Japan De teru teru bozu (natuurlijkheid, verbondenheid) 

mei/juni 

Seizoenen Lente: Wat kriebelt daar?. (natuurlijkheid) 
Vieringen Internationale zonnebloemdag(verbondenheid) 

Anders Jongen, meisje (vrijheid, redelijkheid) 
Seizoenen Zomer: spel in het gras (natuurlijkheid, vrijheid) 

juli 
Waarnemen Wat is echt? (redelijkheid, natuurlijkheid) 

Afscheid Weer een jaar voorbij! Dag zeggen. (verbondenheid, natuurlijkheid) 
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