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DE RODE WEEK 

ROOD      een vlammend verhaal 
 
De kleur rood neemt een bijzondere plaats in tussen de andere kleuren. Het is de 
levendigste kleur, de kleur bij uitstek.  
Het rood verenigt schoonheid en gruwel, is zowel boeiend als afschrikwekkend. 
Het is de kleur van de vitale levenskracht, vurigheid en moed. 
Rood verlevendigt, duidt aan, trekt aan, fascineert, maar... rood brandt ook, doodt,  
vaagt weg, straft en verbiedt. 
Rood is een signaal. 
 
Rood kan verwijzen naar: 
Kleur: de kleur rood. 
Politiek: de aanduiding van een linkse politieke gezindheid of sympathie.  
Verkeer: rode randen en nog meer 
Mensen: 
Rood, een lied van Marco Borsato  
Cornelis Nicolaas Rood, de oprichter van het Nederlandse platenlabel CNR Records  
Lydia Rood, een Nederlandse schrijfster  
Max Rood, een Nederlandse rechtsgeleerde en politicus. 
 
Rood is een kleur die snel de aandacht trekt, en wordt gezien als een teken van 
gevaar.  
Een rode lijst is dan ook een opsomming van mensen, dieren, ... waar gevaar aan 
verbonden is.  
Daarom wordt rood veel gebruikt in verkeerslichten en seinen. Deze betekenis komt 
wellicht ook doordat bloed een rode kleur heeft; (de kleur van) bloed wordt door 
mens en dier instinctief verbonden met gevaar. 
 
Het onderscheiden van woede en agressie. Een rood hoofd van woede. Of 
schaamte. Of inspanning. Het onderscheiden van woede en agressie.  
Rood is signaal van emotie. Rood aanlopen.  
Sterke gevoelens die we beleven, die ons rood doen worden. 
 
Symbolische betekenissen van rood hangen hiermee samen, het is de kleur van de 
woede. Rood wordt ook geassocieerd met de oorlogsgod Mars, vandaar ook 
waarschijnlijk dat de rode planeet Mars juist aan deze god is gewijd. 
 
In de politiek, waarschijnlijk al vanaf de Franse Revolutie wordt rood gebruikt als 
kleur van de revolutionaire, linkse en in het algemeen radicale groepen.  
Bijvoorbeeld werd de burgeroorlog in Rusland gevochten tussen de roden en de 
witten.  
Op grond hiervan heette Rusland tijdens de Koude Oorlog ook wel het rode gevaar.  
Het Rode Plein in Moskou. 
Het Rode Leger. 
 
Die Rote Armee Fraktion.  
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Ook het maoïstische China werd met de rode kleur geassocieerd, zie bijvoorbeeld 
het Rode Boekje.  
De vlaggen van communistische landen zijn dan ook vaak rood. 
In iets zwakkere vorm is rood de symbolische kleur van het socialisme. in al zijn 
varianten, en daardoor ook van de sociaal-democratische partijen als de PvdA en 
SP. 
Het ledenblad van de PvdA heet Rood. 
 
Opvallend is dat in de Verenigde Staten de kleur rood juist wordt gebruikt voor de 
conservatieve Republikeinse Partij. Hetzelfde geldt voor Paraguay, waar de 
conservatieve Colorados de kleur rood, en de wat vooruitstrevender Liberales de 
kleur blauw hanteren. 
 
In een boekhouding worden rode kleuren gebruikt voor negatieve getallen, ofwel 
schulden. Als iemand een schuld heeft aan zijn bank, wordt dit rood staan genoemd. 
 
In de Katholieke kerk is rood de liturgische kleur van de misgewaden in de 
pinkstertijd, verwijzend naar de vurige tongen. Ook wordt de kleur gebruikt op feesten 
van martelaren en op Goede Vrijdag. De rode kleur geeft bovendien een waarde aan 
het ambt. Zo mogen (alleen) kardinalen het kardinaalsrood (of scharlakenrood) 
dragen. Dit geeft hun bereidheid aan om hun eigen bloed te offeren voor de kerk. 
 
Rood is ook de kleur van de liefde. Op Valentijnsdag zijn dan ook vele rode harten te 
koop. 
Rode lippen, rode hoge hakken. De verleiding. De vurige zonde.  
De rode duivel. 
 
Moslims verven hun handen op bepaalde feesten rood met behulp van henna. 
 
Pure chocolade zit meestal verpakt in rood papier, in tegenstelling tot melkchocolade, 
die blauw verpakt is. Ook karnemelk zit meestal in een rode verpakking, in 
tegenstelling tot melk(blauw) en yoghurt (groen). 
Ook zit koffie vaak in een rode verpakking. 
 
In de schilderkunst wordt rood ook gebruikt als een aandachtstrekker. De kleur komt 
door het kleurperspectief in een schilderij naar voren ten opzichte van meer neutrale 
kleuren.  
Voor het gebruik van rood worden verschillende pigmenten gebruikt. Een aantal 
voorbeelden daarvan zijn: Cadmiumrood, karmijn of karmozijn, vermiljoen, rode oker, 
ossenbloed. 
 
Rood hoort bij het leven. De reis van een rood bloedlichaampje, ons bloed, vitale 
drager van leven. 
De bloedsomloop, de aanmaak en samenstelling van het bloed en bloed geven in de 
bus van het Rode Kruis. 
 
In de elektronische kleurcode staat rood voor het cijfer 2. 
 
Als een taal maar één enkele kleurnaam heeft, is dat zonder uitzondering de naam 
voor rood.  
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Het taalgebruik nuanceert nog verder het rood in allerlei combinaties als: vuurrood, 
kersenrood, scharlakenrood, tomatenrood, koperrood, baksteenrood, helrood, 
frambozenrood enz.  
 
De bolides van Ferrari staan symbool voor het Scharlakenrood. Het is de officiële 
kleur van het Italie.  
En rood komt vaak voor in logo’s van voetbalclubs. 
 
Het stierenvechten. De rode lap. 
 
Een minitrip naar China waar de kleur rood symbool staat voor geluk hebben en 
gelukkig zijn. 
Het is ook de kleur bij uitstek van het chinees nieuwjaar.  
 
Rood is een signaal van feestelijke waardigheid.    De rode loper. 
 
Rood is vuur. Een vlammend betoog.  Vurig en heet gebakerd. De Rode Haan kraait. 
 
In andere culturen is de kleur rood van belang.  
Tibetaanse Monniken, Hindoeïsme. 
 
De kleur rood in de internationale keuken.  
Gerechten met rood. Tomatensoep. Garnalensaus, kreeftenpaté. Aardbeienjam. 
 
Rood in de natuur.  
In de natuur speelt de kleur rood vaak een heel speciale rol: die van aantrekken en 
afstoten. 
 

 
 

En zo zijn er nog meer suggesties te bedenken  
die met de kleur ROOD te maken kunnen hebben. 

Voorlopig zijn het er wel genoeg. 
Met dank aan alle personen die aanvullende kennis via internet gegeven hebben. 

Met name kunstenaar en docent Ben Schasfoort  
die mij tijdens een inspirerende cursus inspiratie heeft gegeven. 
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DE RODE WEEK 
ROOD het idee 
 
Het voorstel is een schoolproject voor alle groepen over de 
kleur ROOD. 
Een hele week werken we rond het thema ROOD. 
Na de algemene inleiding die je net gelezen hebt, volgen hierna bladen met 
lessuggesties om je op weg te helpen. 
 
De suggesties zijn volop aanwezig en met veel kun je direct aan de slag. Die spreken 
ruimschoots voor zich. 
 
Echter een groot aantal ideeën zijn slechts een zeer beknopte uitwerking van een 
voorstel. Handig zou zijn als we een persoonlijke keus zouden maken en dat ieder 
van ons een onderwerp wat meer uitdiept tot een hanteerbaar onderdeel en daardoor 
bruikbaar voor collega’s. 
Dat hoeft niet veel werk te zijn. Immers, het bedenken van een idee of onderwerp is 
niet meer nodig. Slechts praktische tips zijn nog aan te vullen. 
 
De Rode Draad. 
Elk project moet altijd een duidelijk begin en eind hebben. Veel scholen starten 
enthousiast een project, maar weten niet zo goed wanneer het afgelopen is.  
“We zien wel   “ …”we merken wel als de leerlingen het laten afweten…”  is geen 
juiste benadering. Zeker niet aan te raden als je met collega’s gaat samenwerken. 
 
We starten maandagmorgen en op vrijdagmiddag aan het eind van de week is het 
project afgelopen. 
Kop en staart moeten goed merkbaar zijn. Elke leerling, ouder en collega weet de 
start en het slot op de minuut te bepalen. Dat is duidelijke taal. 
Het uitlaten gaan van de zeer beruchte nachtkaars vermijd je daarmee. 
Het enige wat blijft, is een goede herinnering van een kleurrijke week en de 
resultaten op internet. 
Een website-pagina blijft nog even bestaan voor de terugblik en het werkboek blijft 
beschikbaar voor andere scholen. 

 
Op vrijdagmiddag drinken we op de goede afloop een glas rode wijn of 
een rood bockbiertje. Of limonade.  
Met paprikachips.  
 
In de aula kunnen we de tentoonstelling openen en een tijdje laten 
staan met  alle resultaten van het project.  We hebben alle bruikbare 
tentoonstellingswanden al in huis. 
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DE RODE WEEK 
DE LESSEN     
Algemene suggesties.  
 
Het project, zoals gezegd in de inleiding, duurt een volle 
week. Natuurlijk ben je niet de hele dag met Rood bezig, maar wel een opvallend 
gedeelte van de dag. 
 
In de loop van de week verandert het hele lokaal en de school naar de kleur rood. 
Elke dag voeg je wat toe. Dus niet alles in een keer, maar laat het tot een kleurig 
hoogtepunt groeien. 
Neem rode voorwerpen van thuis mee. Beschuitbussen, koffiekopje.  
Raamschilderingen met rood. 
Rode limonade in rode bekertjes. 
Maak bosjes rode bloemen en zet die op de tafeltjes. 
Rode ballonnen. 
Rode slingers. 
Rode tekeningen,  
rode servetten op de tafeltjes,  
brillen maken met rood cellofaan, mutsen. Rode foto’s op het prikbord.  
Trek rode kleding aan. Een rood T-shirt. 
Spaar verpakkingen uit de winkel. Koffie, melk, chocolade. 
Fruit: aardbei, appels, paprika…. 
Rode lampionnen maken, kerstlichtjes erin. 
 
Let op: op vrijdagmiddag gaat alles weer weg.  
Wat is het verschil? Wat is de ervaring?  
Laat de leerlingen kijken en het verschil voelen. Is nu alles saai en kleurloos of 
eigenlijk weer normaal zoals altijd? 
 
Zorg voor een leuke introductie maandagmorgen en voor een leuke afsluiting 
vrijdagmiddag. Geef elkaar tips. Het is niet erg als we allemaal hetzelfde doen. 
Niemand hoeft origineel te zijn. Beter goed nagedaan, dan saai zelfbedacht. 
 
Een introductie van Rood zou kunnen zijn: 
de leerlingen komen maandagmorgen de gang in, jij staat bij de deur. “Nee, jij mag er 
niet in…ja, jij wel. Nee mevrouw, u moet nog even buiten blijven, Ja meneer, gaat u 
maar naar binnen….”. 
( alleen personen die iets roods aan hebben mogen de klas in. Laat ze allemaal 
ontdekken wat het is, waarom mag de een er wel in en de ander niet….) Zet 
desnoods in scène. Fluister de week van tevoren bij sommige wat in het oor. 
 
Ga in de groep brainstormen over de kleur Rood. Op grote vellen schrijven. Laat ze 
bedenken en misschien zijn er meteen al bruikbare tips bij. Natuurlijk heb je zelf 
ideeën achter de hand, als is het maar via dit project. 
 
In de koffiekamer komt een map met suggesties. Geef leuke ideeën en 
succesnummers aan je collega’s door. Ruil desnoods van lessen. 
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DE RODE WEEK 
DE LESSEN   
 Specifieke suggesties . 
 
Spelen met kleuren. 
Kleurenleer. 
Waarom lijkt vlees roder als het tussen groene slablaadjes ligt? 
Nabeelden.  
 
Rood in de Sprookjes. 
Sprookjesatelier . Spelen, tekenen. 
Schrijf een sprookje of een verhaal. met de kleur rood. 
Drama: spelen van een verhaal. 
De rode schoentjes. Het rode kaboutertje. Roodkapje.. 
 
Rood in de natuur: Rode paddestoelen, goudvissen. 
Roodborstje …….en andere dieren. 
 
Schrijven. Ga met rode inkt letters ontwerpen. Kalligrafie. Met ecoline en knijpers. 
 
Tekenen met rode lijnen. 
Tekenen met roodgetinte kleurpotloden. 
 
Internet. Zoek naar rood. Zoek leuke ideeën. 
 
Spreekwoorden met rood laten zoeken. Laat ze het tekenen op A4.  
Bedenk spelletjes ermee. Een leerzame quiz. Leren ze ook meteen de 
spreekwoorden. 
 
De Rode haan kraait. Maak een tekening over brand.  
Vraag een brandweerman op school. Teken een brandweerauto 
 
Hij ligt met Rode Hond in bed. Welke ziektes?  
Kleurenblind. Wat is dat eigenlijk. Hoe zie je dan rood? 
 
Rode Poon. Maak marktkraampjes.  
Met  vis en rood fruit.. Rode T-shirts aan een lijntje. 
 
Huize Avondrood.  
 
Rood staan. Rekenles. 
Ga schriften nakijken met een hele andere kleur in plaats van met rood. 
 
Gymnastiek. Rode lijn tikkertje. Rode lintenspel. Rode ballen. 
 
Fotografie. Ga de wijk in laat foto’s maken over Rood. Maak een mooie 
tentoonstelling. Computergebruik. 
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Topografie. De Rode Zee. 
Vlaggen van landen. 
 
Voetbalclubs laten opzoeken….RoodWit 
 
 
Rood is het signaal van liefde. Schrijf gedichten en haiku’s. 
Hoe drukken we onze liefde uit ? Vaak in het rood.. 
 
De website wordt elke dag wat roder. 
Er komt een aparte pagina met rood. Hierop komen de resultaten van werkstukken 
kinderen en foto’s van het project. Verhalen. 
Het werkboek voor ander scholen is daarna gratis beschikbaar. 
 

 
 
Rood in de kunst. Lessen kunstbeschouwing. 
 
Gezelschapsspelletjes met rood. Wereldwijd zijn er talloze voorbeelden te vinden. 
Bordspellen bedenken waarin rood een belangrijk onderdeel is.  
 
Kleuren mengen. Met verf. 
Bedenk een nieuwe naam voor de rode kleur die je gemengd hebt. 
 
Maak een schilderij dat alleen maar uit de tinten van rood bestaat. 
Schilder een schilderij met alleen roodtinten. Rode koeien, rode bomen, rode wolken. 
De Rode Vogel, de Vuurvogel. 
Een aquarium met alleen rode vissen. Vormen en kleuren. 
Een vaas met rode bloemen. In een rode kamer. Rood geblokt tafelkleed.. 
 
Stillevens schilderen :  aardbei, appels, paprika…rode schaal, rode doek. Alles op 

een tafeltje in het midden zetten, de kinderen eromheen. 
 
Ga naar de groenteboer. Loop door de supermarkt. Ga op zoek naar 
rood in het winkelcentrum. 
 
Rode bladeren stempelen. 
 
Met de computer: maak een tekening in een tekenprogramma. Geef elk 
vlak een tint rood. Print deze uit. Tentoonstelling. Prijsuitreiking. 
 

Mode.  
Ontwerp jurken. Maak draadfiguren en kleed die aan. 
Organiseer een Rode Modeshow. “On the ROOD ” 
 
Knippen van plaatjes uit Libelles en Margrieten. Collages maken. 
 
Kijkdoos: maak een huiskamer met de kleuren rood. Rood tapijt, rode bank en rode  
Kinderen/ouders met rood haar en kleding fotograferen. 
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Mobiles maken met ROOD. 
 
Teken je eigen slaapkamer, maar dan alles in roodtinten. 
 
Linosneden. Kleurendruk met roodtinten. 
 
Tekenen van Rode Vissen met vetkrijt. 
 
Verkeersborden. Ontwerp een nieuw verkeersbod. Steek je hand uit op de rotonde. 
 
Bibliotheek inschakelen voor een boekendoos.: 
Boeken met de kleur ROOD 
Bijvoorbeeld   De Rode Vogel  van Astrid Lindgren. 
Elmer, het olifantje. 
 
Hoe schrijf je rood in het Japans. En andere talen? De letters knippen. 
 
Internet.  
Teleblik,  
YouTube  
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DE RODE WEEK 
enkele internetsuggesties  
 
De betekenis van kleuren : Waarom een stopbord rood  is en een lampje van de 
nooduitgang groen is (22 nov. 2002)   
Rood is een heel opvallende kleur. Het is de kleur van liefde. Maar ook de kleur van 

gevaar: bloed, vuur. Het is niet voor niets dat juist de kleur rood  wordt gebruikt voor 

stopborden in het verkeer, voor een brandslag of voor het knopje van de warme… 

5 min 41 sec , NCRV, Telebliknummer 497728 

 
Waarom zijn bioscoopstoelen rood? : Purperrood was vroeger een hele luxe 
kleur (22 nov. 2002)   
Het rood  in de bioscoop en in theaters noemde ze vroeger 'purper' Purper was een 

hele dure kleur om te maken. Deze kleur werd namelijk van de purperslak gemaakt. 

Voor een klein beetje purper waren er heel wat slakken nodig! Deze kleur was 

daarom de… 

1 min 1 sec , NCRV, Telebliknummer 497697 

 
Roodharigheid : Wat feiten op een rijtje (05 nov. 1 995)  
In landen waar de zon weinig schijnt, vind je de meeste mensen met rood  haar. Dat 

is maar goed ook. Als je rood  haar hebt, heb je namelijk meestal een witte huid. Een 

witte huid wordt nooit bruin en verbrandt erg snel. Wist je dat bijna een kwart van… 

0 min 40 sec , VARA, Telebliknummer 450415 

 
In de herfst krijgen boomblaadjes een andere kleur : Van groen naar oranje, 
rood, naar bruin (07 nov. 1988)   
De groene bladeren van de eik verkleuren in de herfst. Eerst worden ze geel. Dan 

worden ze oranje of zelfs rood . Daarna worden ze bruin en dan zijn ze dor. Dat komt 

doordat de boom het groen uit de blaadjes haalt. De blaadjes krijgen ook geen 

water… 

1 min 37 sec , NOT, Telebliknummer 421556 

 

Waarom krijg je een rood hoofd wanneer je op de kop  hangt? : En worden je 
benen niet rood wanneer je staat? (11 okt. 2003)   
Je lichaam is gemaakt om rechtop te staan met je voeten op de grond. Het bloed kan 

makkelijk naar je voeten stromen en heeft meer moeite om terug omhoog te gaan. 

Daarom zit er een soort 'kleppensysteem' in je benen die ervoor zorgt dat het bloed 

niet… 

1 min 28 sec , NCRV, Telebliknummer 4100070 
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Waarom is Mars rood?  (Nederlands)  

Alinea met verklaring van de rode kleur van Mars. 

http://www.marssociety.nl/overmars.php#rood  
 

Met mijn stift kleur ik alles rood - schooltv  (Nederlands)  
Een liedje over kleuren met Sassa, Toto en koning Koos 

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20071129_rodestift01  
 

Een stukje uit de film 'Rood als de lucht' : De wer eld van 
een blinde jongen (17 okt. 2006)   
Als het jachtgeweer van Mirco's vader afgaat en Mirco blind 

wordt, moet hij naar het blindeninstituut. In het blindeninstituut 

worden de blinde jongens gezien als minderwaardigen, die geen dromen mogen of 

kunnen hebben.  

2 min 43 sec , NPS, Telebliknummer 43198092 

 

Vlakken kleuren (1)  (Nederlands)  
Dit applet bestaat uit 20 opdrachten waarbij steeds één profiel in 3D gegeven wordt 

met vier aanzichten. Van het object zijn één of meer vlakken rood  gekleurd. Het is de 

bedoeling om in de aanzichten de overeenkomstige vlakken ook rood  te kleuren. … 

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00207/toepassing_wisweb.ht...  
 

Roodbaars (Nederlands)  
Korte productinformatie over de roodbaars . 

http://www.tijdvoorvis.nl/03_vissoort_detail.asp?intFishId=...  
 

Tomaten (kooktips)  (Nederlands)  
Tomaten verkleuren tijdens het rijpen van groen via oranje naar rood . Ze zijn rauw te 

eten vanaf het moment dat ze oranje zijn. Hoe donkerder rood , hoe rijper de tomaat. 

http://www.dekooktips.com/warenkennis/groenten/tomaat.htm  
 

Roodvonk - NHG ziektebeschrijvingen  (Nederlands)  
Beknopte informatie over roodvonk : wat is het, hoe kerken je het, wat kun je zelf 

doen en welke geneesmiddelen kunnen worden gebruikt bij roodvonk ? 

http://nhg.artsennet.nl/uri/?uri=AMGATE_6059_104_TICH_R1697... 
 

Roodkapje (Duits)  
Het bijvoegelijk naamwoord oefenen met het sprookje Roodkapje . 

http://www.interdeutsch.de/Uebungen/rotkappe.htm  
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Verzamel alle kleuren van het schilderspalet.   
Spelregels: Om de beurt mogen de kinderen gooien met een dobbelsteen waarop de 

woordjes rood , geel,groen,blauw,wit en zwart staan. Als je rood  gooit, mag je een 

rode cirkel pakken en op je palet leggen. Wie het eerst de 6 kleuren van het palet… 

 

De Stijl 1917-1931  (Nederlands)  
De Stijl is een kunststroming. Beroemd was de rood -blauwe stoel uit 1918 van Gerrit 

Rietveld.    http://entoen.nu/venster.aspx?id=36  

 

Jurriaan is kleurenblind : Aflevering over kleurenb lindheid (31 mrt. 2003)   
Wanneer je kleurenblind bent zie je de kleuren anders. Vooral de kleuren rood  en 

groen kunnen problemen opleveren. Jurriaan is kleurenblind. Kleurenblindheid is een 

aangeboren afwijking. Aan de buitenkant zie je er niets van. Kleurenblindheid zit… 

2 min 28 sec , NPS, Telebliknummer 475196 

 

Hoekenwerk over het thema Elmer de olifant   
Elmer, de kleurrijke en lieve olifant, vertel dat het niet uitmaakt of je haar rood  of 

blauw is. Iedereen is anders en wat telt is hoe je vanbinnen bent In dit lespakket 

zitten allerhande werkbladen die te gebruiken zijn als je werkt over Elmer!  

 

StereoPhoto Maker  (Engels)  
Ken je die 3D-brilletjes? Kartonnen brilletjes met voor het ene oog een rood  glas en 

voor het andere oog een groen glas. Daarmee kun je 3D-foto's en films die voor deze 

brilletjes gemaakt zijn bekijken en vooral ervaren. Download het gratis programma… 

http://stereo.jpn.org/eng/stphmkr/index.html  
 

Yes or No stellingspel   
Het is een spel over de normen en waarden omtrent tabak. Het is de bedoeling dat 

elke leerling een groen kaartje met de duim de lucht in heeft en een rood  kaartje met 

de duim naar beneden heeft. De docent leest stellingen voor en de klas reageert… 

 

Huid is opgebouwd uit laagjes : Wat gebeurt ermee a ls je je verbrand? (10 okt. 
2006)  
De huid is opgebouwd uit laagjes. De opperhuid, de lederhuid en onderhuids 

vetweefsel. Bij een eerstegraads verbranding, bijvoorbeeld door de zon, is de 
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opperhuid verbrand. De huid is dan heel rood  en erg pijnlijk. 0 min 53 sec , NPS, 

Telebliknummer 42182597 

 

Er bestaan verschillende bloedgroepen : Bloedgroep A positief, A negatief, B 
en O (09 jan. 2001)   
Bloed is altijd rood . Maar bloed is niet altijd hetzelfde. Er bestaan namelijk 

verschillende bloedgroepen. Per bloedgroep heeft het bloed een bepaalde 

samenstelling. Bloed met verschillende samenstellingen kun je niet mee mengen. 

Want dan gaat het… 

1 min 55 sec , NPS, Telebliknummer 476111 

 

Kop en schotel   
Kop en schotel van Action voor 0,89. De kinderen versieren het kopje met 

porseleinverf. Je schrijft zelf de tekst op het schoteltje. Je bakt het in de oven op 140 

graden. Het inpakpapier maken de kinderen ook zelf.  

 

Als er een kleur in je televisie uitvalt krijg je r are kleuren : Behalve bij blauw en 
daar kun je handige trucks mee doen (09 jun. 1994)   
Wat gebeurt er als er een kleur van je televisie& ;wegvalt? Dan gaat het beeld er raar 

gekleurd uit zien. Bijvoorbeeld wanneer rood  of groen eruit gedraaid wordt. Alleen 

als je blauw wegdraait blijft het beeld redelijk normaal. Daar waar blauw was, is… 

1 min 1 sec , NOS, Telebliknummer 480799 

 

Lieveheersbeestjes eten graag bladluis : Na de wint er gaan ze paren en komen 
er veel larfjes (11 dec. 2002)   
Lieveheersbeestjes houden niet van de winter. ;Ze kruipen dan weg en houden een 

winterslaap. Na de winter komen ze weer tot leven en eten ze hun buik vol aan 

bladluizen. Die vinden ze heerlijk. Ook gaan ze paren. De larfjes die geboren 

worden, lijken… 

2 min 46 sec , TELEAC, Telebliknummer 479043 

 

splitsen, blaadjes van de boom   
Er zijn steeds 10 blaadjes die uit de boom vallen. Ze hebben een rode en een groene 

kant (rood  en groen aan elkaar geniet) Sommige blaadjes vallen met de groene kant 

naar boven en andere blaadjes met de rode kant. Dit kunnen de kinderen zelf… 

 

ACRYLSCHILDEREN MET KLASHORST : Aflevering over het  stilleven (15 okt. 
1997)  
Je kunt mooie schilderijen maken met acrylverf. In deze aflevering schildert Peter 

Klashorst een modern stilleven. Hij schildert een hamburger, milkshake en een zak 
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frietjes. Hierbij gebruikt hij het drie kleuren systeem. Met alleen geel, blauw en… 

ELEAC, Telebliknummer 42950487 

 

Tulpen mozaïeken   
Teken een tulp op een wit A4 papieren kopieer een exemplaar voor elk kind. Laat de 

kinderen stukjes scheuren uit groen papier (stengel en bladeren) en uit bijvoorbeeld 

rood  (tulpen kunnen natuurlijk ook een andere kleur hebben!  

 

HET KLOKHUIS : Aflevering over kleurenblindheid (31  mrt. 2003)   
Wanneer je kleurenblind bent zie je de kleuren anders. Vooral de kleuren rood  en 

groen kunnen problemen opleveren. Jurriaan is kleurenblind. Hij ziet veel kleuren als 

groen of bruin. Bij de oogarts wordt uitgelegd hoe je ogen werken. Dat je kleuren… 

14 min 3 sec , NPS, Telebliknummer 464509 

 
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/4066-kleurenpsychologie-
betekenis-kleur-violet-rood.html 
 
http://www.kunstbus.nl/cultuur/rood.html 
 
http://www.science.uva.nl/kinderlezingen/object.cfm/17AD76B8-1321-B0BE-
6855572C3DA9AC56 
 
http://www.theateraanhetvrijthof.nl/page_theater_column.aspx?id=852 
 
http://www.roodharigen.nl/ 
 

 

 
 

 

 

ROOD  RED  ROUGE. 
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De Rode ballon.  

De beroemde franse film uit de jaren 50 laten zien.  Daarna rode ballonnen tekenen. 

Overlapping, grote ballonnen vooraan, kleinere voor in de verte. Licht, donder, 

schaduwen, glimplekken tekenen. 

 

De Rode boekenhoek .  

Alle boeken tentoonstellen uit de klas/schoolbibliotheek met rood in de omslag.  

Wat heeft de kleur met het verhaal de maken? 

 

Technieklessen. 

Proefjes met Rood. 

www.proefjes.nl 

Gras kan groen of geel zijn. Als het gras droogt dan verdwijnt de groene kleur. De 

lucht kan blauw of grijs zijn. Als er wolken komen dan wordt de kleur grauwer. Welke 

kleur heeft rode kool eigenlijk? 

Een voorbeeld: 

1.  rasp een stuk rode kool fijn 

2.  doe de geraspte kool in een glas 

 
vraag 1: Welke kleur heeft de kool? 

3.  doe zoveel water in het glas, dat de kool onder water staat 

4.  giet het water met de kool door een zeef in een ander glas 

 
vraag 2: Welke kleur heeft het water? 

5.  verdeel het gekleurde water over twee glazen 

 
vraag 3: Wat denk je dat er gebeurt als je azijn bij het gekleurde water doet? 

6.  doe een paar druppels azijn in één van de glazen 

 
vraag 4: Wat is er gebeurd? 

 

 

Wereldverkenning.  

Een vlag met een rode kleur uitkiezen,  het land daarvan opzoeken, meer ervan 

bekijken en bespreken. Wie is er aan de macht, geografische ligging, klimaat, etc. 
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Koken met Rood. Natuurlijk met rode koskmutsen op. 

 

 
Ook kwamen de ouders spontaan in het Rood. 
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Aanvullingen  van collega’s na afloop van het proje ct. 

 
Onderbouw . 

Wij hebben in groep ½ iedere dag een subthema gekozen waarin roord duidelijk naar 

voren kwam. Zo houd je het afwisselend! 

1. Een “Roodkapjesdag”, waarop je het verhaal vertelt, dus niet voorleest, dat is extra 

spannend. Het zangspel Zeg Roodkapje… En Roodkapje vouwen, met als basis een 

vlieger voor het lijf een cirkel erboven als hoofd met daar achter een kapje gevouwen 

met een schuine vouw , waarna je de puntjes aan weerszijden naar beneden vouwt. 

De rest laat je erbij knippen. 

2. Een dag gewijd aan de geometrische vormen ; de vormen uit de logiblokkendoos. 

Deze zitten er ook in het rood in. Op rood papier omtrekken en er een figuur of 

voorstelling van laten plakken. 

3.Een dag dat het boek “Beertjes bootje”centraal staat. Dit bootje in het boek is rood! 

N.a.v. dit boek neem je een deksel van b.v. een schoenendoos. Deze schilder je aan 

de binnenkant blauw. Daarna vouw je een bootje van een rood A-4tje. Op de zelfde 

wijze als je dat met een krant doet. Dit plak je op de rand in de deksel. Van blauw 

papier water met golven ervoor laten plakken en een beertje laten knippen voor in de 

boot. Een peddel van een pijpenrager met stukje papier. 

4.Een dag dat het prentenboek “de grote rode bus “centraal staat. Hierbij kun je een 

rode bus laten plakken van een brede rode strook, raampjes erop en 

mensenhoofden laten knippen uit tijdschriften. Lied: de wielen van de bus… 

5.Een dag over lieveheersbeestjes. Hier is ook een prentenboek van, van Eric Carle. 

Met gr. 1 lieveheersbeestje plakken van grote rode cirkel, klein zwart cirkeltje, pootjes 

van een zwarte strook laten knippen en stippen er op plakken. Met gr. 2 van een 

rood vouwblad 16 vierkantjes vouwen, in elkaar zetten als een bakje. Kopje op 

dezelfde wijze van een klein zwart vouwblaadje. Pootjes (6) van zwarte 

muizentrappetjes en stippen laten knippen. 

 

De groepen drie hebben een circusmiddag opgevoerd voor de ouders. Cirucs ROOD, 

met rode attributen en acts. 

 

Middenbouw. 

Wij hebben een Triolet gemaakt met de kinderen. Rood was de kleur waar ze 

een plaats, geur, gevoel, etc. bij moesten bedenken. 

Ook hebben we Rode Katers geketekend.  

En Roodrunners. 
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