
 

 

  

 
HVO jaarplanning 2021/2022 voor bovenbouw,  

september/oktober 

Kennismaken  
 Identiteit Wie ben ik en wie ben jij? Teken je naam (gelijkheid, vrijheid) 

Er bij horen Zelf denken, samen leven (redelijkheid, verbondenheid) 
Worden wat je wil Prinsjesdag (vrijheid, redelijkheid) 

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

november/december 
Anders Hokjesdenken (gelijkheid, verbondenheid) 

Kinderrechten 1000 kraanvogels (natuurlijkheid, verbondenheid) 
Vieringen Sinterklaas Pepernotenspel. Rijk en arm. Ga jij delen? (gelijkheid, verbondenheid) 

Vieringen Kerst De soepsteen en een soepterrine (verbondenheid) 
januari/februari 

Vieringen Oud en nieuw Een sprong vooruit. Wat wil jij? (vrijheid, gelijkheid) 
Vieringen Anders Carnaval  Rare vogels  (vrijheid, gelijkheid) 

Maskers Zeg jij wat je denkt, vindt en voelt? 
Omdenken Kun je helpend denken? (redelijkheid, vrijheid) 

maart/april 
Eigenschappen Wat past bij jou? (natuurlijkheid, redelijkheid) 

Vieringen Pasen lichtfeest Wat was er eerder de kip of het ei? (verbondenheid, redelijkheid) 
Duurzaamheid Het groene voeten spel (redelijkheid, natuurlijkheid) 

Vluchtelingen Dilemma’s (verbondenheid, gelijkheid) 

mei/juni 

Vieringen Dag van de zonnebloem (natuurlijkheid, vrijheid) 
Vertrouwen Vleermuizenspel (vrijheid, verbondenheid) 

Verantwoordelijkheidsdag Is de planning van prinsjesdag gelukt? (redelijkheid, vrijheid) 
Vrijheid Kiezen Wat kan en mag jij allemaal? (vrijheid) 

Puberteit Wat is er aan de hand? Binnenkant en buitenkant (redelijkheid, vrijheid) 

juli 

Afscheid en een nieuw begin (vrijheid) 
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