
Mouna en Milan zitten naast elkaar in de klas en 
zijn dikke vrienden.

Voor de klas staat de juf van het Van Eesteren 
Museum. Zij laat de kinderen een grote dikke 
bruine tas zien. In de tas zit de grootste schat van 
het museum: de tekeningen van Aldo van Eyck. 
Wat heeft Aldo getekend? Acht speeltoestellen 
voor kinderen. Die gaan ze vandaag bekijken.

Maar ineens is de tas weg! Hoe kan dat nou? Hij 
heeft toch geen pootjes gekregen? Mouna en 
Milan gaan zoeken op het veld achter de school. 
Beweegt daar iets achter de struiken? Ja hoor: op 
wel acht pootjes rent de tas van Aldo over het gras 
en verdwijnt in een gat in de grond.

Mouna kijkt in het gat. Het is een tunnel! Zij kruipt 
door het gat en weg is ze. Milan gaat erachteraan.

Wat zullen ze vinden aan het eind van de tunnel?

Speel (er) mee! 
Zoek je Aldo 1

Waar is de tas van Aldo? 

Door de tunnel 

1. Kruip door de tunnel We kruipen door een tunnel
We zien het licht heel ver
Het is hier wel heel donker
Het licht lijkt net een ster

We zijn op zoek naar Aldo
Met Aldo kun je spelen
Ken jij alle Aldo’s?
Dan zul je je nooit vervelen

Kraak de 
code



Buiten

Au, au, au! De grond is heet. Mijn voeten 
verbranden. Hoe komen wij aan de andere kant? 
Kruip als een slang tussen de stangen door naar 
de andere kant van de boog. Je mag de grond 
niet raken. 

www.vaneesterenmuseum.nl

1Binnen

Maak zelf een (kleine) klimboog.
Begin met de bogen. Gebruik hiervoor buigzaam 
materiaal. Elke boog is 20 cm lang. Bedenk zelf 
waar je de tussenstangen van wil maken.

Hé leuk! 

Bewaar jouw binnenopdracht in een 
schoenendoos. Maak foto’s of tekeningen van de 
buitenopdracht. Versier de buitenkant van jouw 
bewaardoos ermee.

Of gebruik 

Pijpenragers, plastic buis, 

chenilledraad

Denk aan

Bauhaus kleuren, zwart, wit, 

rood, geel en blauw

Ritme

Extra werkwijze

Verbinden en vormbuigen 


