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Filosoferen met Kinderen
Oblimon heeft de afgelopen tijd zijn
activiteiten rond kinderfilosofie flink
uitgebreid. We gaven gastlessen ‘filosoferen
over kunst’ op basisscholen in Amersfoort en
in galerie Espace Enny in Laag-Keppel.
Samen met EduArt werken we in Arnhem en
Apeldoorn aan projecten waarbij
kunsteducatie en filosofie met elkaar
verbonden worden. Het is bijzonder om te
merken dat je met kinderen zo lang en
aandachtig naar kunst kunt kijken. En dat
‘samen kijken’ leidt tot samen nadenken over
levensvragen, over kunst en over schoonheid.

Oblimon begeleidt ook filosofische
gesprekken voor teams. Hierin onderzoeken
wij met de deelnemers hun denkbeelden
over onderwijs, kinderen en de rol van de
school in de samenleving. Zo’n denksessie
kan helpen bij het ontwikkelen van een
gezamenlijke visie, of bijvoorbeeld bij het
omgaan met dilemma’s waar je in de
schoolpraktijk tegenaan loopt.
Meer informatie: liesbeth@oblimon.nl

Begeleidingsaanbod 2012-2013
De komende tijd gaan wij weer met velen
van u begeleidingsafspraken maken voor
het nieuwe schooljaar. Op onze website kunt
u zien voor welke onderwerpen en diensten
u een beroep op ons kunt doen. Ons
aanbod rond wereldgodsdiensten is
vernieuwd. Er zijn onder meer nieuwe
leskisten, die de afgelopen weken met
succes uitgeprobeerd zijn in Arnhem en
Wageningen. Kijk op www.oblimon.nl

Lesmateriaal Dag van de
Vluchteling

Op 3 september 2012 begint onze nieuwe
cursus ‘filosoferen met kinderen’ voor
leerkrachten. In vier avondbijeenkomsten
behandelen wij verschillende aspecten van
het filosoferen. Hoe leid je een filosofisch
kringgesprek? Hoe breng je een filosofisch
gesprek op gang naar aanleiding van een
verhaal, een krantenbericht of gewoon een
brandende vraag? In de cursus gaan we
veel oefenen en uitproberen.

In verband met de Dag van de Vluchteling
(20 juni) ontwikkelden wij lessuggesties voor
groep 4 tot en met 8. U kunt deze vinden op
onze website: www.oblimon.nl
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