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Katinka’s avonturen in FutureIsland                  
	

 
KATINKA EN PROF. PLEZIER 

OP TOURNEE .  

 

	

 Zoektocht naar De Blauwe Diamant een spannend avontuur – Katinka, Pim en 
Merel zijn spoorloos verdwenen. Ze zijn voor het laatst gezien in avonturenpark FutureIsland, waar zij een 
bezoek brachten aan de Waarachtige Pleziermeter. Volgens de laatste beelden zouden zij de mysterieuze Blauwe 
Diamant op het spoor zijn in een oud kasteel. Ze hadden een oproep gedaan om te helpen. Sindsdien is er geen 
enkel contact meer geweest.  In welk kasteel zouden ze zijn? Het zou geweldig zijn als De Blauwe Diamant  
gevonden wordt! Er is een grote zoekaktie op touw gezet langs oude kastelen. Moedige avonturiers zoeken mee. 

He# schoo)pro,ec# Wi, wi))en spe)en! Ridders 
en 45s#e)en is een cre5#ieve on#de77ingsreis 
n55r heroische ridder- en he)denverh5)en 
over ge)u7 door de eeuwen heen.  
De $inderen g**n op missie en he0pen mee in de 
zoe$2och2 n**r De Blauwe Diamant.  Een zoe$2och2 
d*2 s5mboo0 s2**2 voor he2 *von2uur v*n he2 0even 
me2 voor- en 2egenspoed. De scho0en on2v*ngen een 
2hem* S2or5Box me2 verh*0en en bouws2enen 2er 
voorbereiding op *c2ivi2ei2en in de $0*s en in he2 
$*s2ee0. He2 on2werp v*n een *von2urenspee0p*r$ 
0oop2 *0s rode dr**d door he2 progr*mm* heen. He2 
pro@ec2 word2 *fges0o2en me2 een exposi2ie w**r he2 
wer$ v*n de $inderen bewonderd $*n worden en 
w**r inspirerende droomverh*0en gedee0d worden. 

Dit	project	is	onderdeel	van	een	eigentijds	

kinderprogramma	voor	talentontwikkeling	

Spelend	Onderzoeken	en	Ontwikkelen	-	SOO doe je datÒ	

dat	kinderen	met		spel,	speel-	en	theaterkunsten	helpt	in	

hun	ontwikkeling	tot	zelfbewuste	verhalenmakers.		

Storykids	maken het verschil met	StoryArt	

Het mysterie van  

De Blauwe Diamant 
Katinka, Pim en Merel bezoeken het nieuwe  

Avonturenpark FutureIsland. Eindelijk is het dan zo  

ver. Nietsvermoedend stappen ze in de attractie De 

Waarachtige Pleziermeter.  Dan blijkt dat de attractie 

nog helemaal niet af is.  Er gaat van alles mis en de 

vrienden maken een sprong in de tijd.  

Ze gaan terug in de tijd en komen terecht in de kerkers 

van een groot kasteel waar ridder Liberto zit  
te treuren. Hij heeft hulp nodig bij de zoektocht naar  

De Blauwe Diamant. Een uiterst zeldzame diamant die 

overvloed en plezier brengt. Als het lukt om De Blauwe 

Diamant te vinden dan gaan kinderen gouden tijden 

tegemoet. Katinka en haar vrienden bedenken zich geen 

moment. Ze komen terecht in een spannend en magisch 

avontuur.  Kunnen ze rekenen op hulp van meer 

moedige avonturiers?  
Uit: Katinka’s avonturen in FutureIsland – Carola Pelder 

WIJ WILLEN SPELEN!  –  RIDDERS EN KASTELEN 

	
Schoo%pro(ec*  - Wi( wi%%en spe%en 	

 

Ridderverhalen inspiratiebron voor ontwikkeling  
zelfbewuste kinderen 
Katinka’s avonturen in FutureIsland is een ontdekkingsreis 
naar plezier en geluk in het leven. Een avontuur met ups en 
downs. De Pleziermeter brengt Katinka op plekken die haar 
helpen haar hart te volgen en dromen te realiseren.  Op haar 
avonturen komt ze nogal eens in moeilijkheden. Prof. 
Plezier doet z’n best om haar te helpen. Studio Wishdom 
heeft als missie om kinderen te laten genieten van hun 
ontdekkingsreis met aanbod van speel- en theaterkunsten.  
Wij helpen kinderen bij het maken van verhalen die nodig 
zijn koers te houden op je eigen avontuur. Ook als het even 
tegen zit. In het project “Wij willen spelen! – Ridders en 
Kastelen” willen wij kinderen een podium geven om hun 
dromen en wensen te verkennen. Studio Wishdom gebruikt 
mythische en hedendaagse ridderverhalen als een bron van 
inspiratie om kinderen te helpen in hun ontwikkeling in 
moed en wijsheid.  Vaardigheden die nodig zijn om voor 
jezelf op te komen en te kunnen genieten van het leven. 

Speel je dromen waar! 
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DE SPEELAGENDA – RIDDERS EN KASTELEN 

 
Het avonturenprogramma bestaat uit diverse 
bouwstenen, die afzonderlijk of in een gekozen 

verhalenlijn gevolgd kunnen worden.	
	1.		Bezoek	kasteel	met	Interactief	Speeltheater	
	“Het Mysterie van De Blauwe Diamant” 

	2.		Werkstuk	“Ridders	en	Kastelen” 
	3.		Speurtocht	kasteel	“De Blauwe Diamant”		
	4.		Middeleeuwse	spelletjes	“Speel	je	wijs” 	

	5.		Academie	Storykids	“Hoe	word	ik	ridder	of	jonkvrouw”		
	6.		“Onze	schatkamer”	–	Playground		met	

Ontwerp-,	speel-		en	expositieruimte	
		7.		Showtime	met	verhalen	en	expositie	Avonturenspeelpark	

	

Aan de slag!  
De kinderen gaan op missie. Ter voorbereiding op het 
avontuur in het kasteel verdiepen kinderen zich in de 
historische verhalen over het leven in en rond het 
kasteel. Wat is de rol van spelen en geluk door de 
eeuwen heen?  Kinderen maken een werkstuk rondom 
het thema Ridders en Kastelen! De kinderen kiezen 
een onderwerp waarin zij zich willen verdiepen, bijv. 
boekdrukkunst, oude ambachten, filosofie, onderwijs, 
religie, muziek, politiek, etc.  Alles wat de kinderen 
maken en ontdekken vind je in “Onze schatkamer”. Zal 
ook De Blauwe Diamant te zien zijn?  

In dit project orienteren kinderen zich op 
hun eigen en gezamenlijke dromen, wensen 
en doelen en wat ze nodig hebben om dit in 
de echte wereld te kunnen realiseren.  
Spelenderwijs onderzoeken kinderen hun 
talenten en raken zij vertrouwd met alle 
uitdagingen en hoe je koers kunt houden op 
de weg die je gaat. Welke verhalen en 
uitdagingen maken je sterker en helpen je 
verder?   Speel je dromen waar!  

De kinderen brengen hun dromen, 
wensen en doelen tot leven in de bouw 
van een nieuw avonturenspeelpark, waarin 
zij de relatie tussen spelen, kinderen en 
leren tot uitdrukking brengen.  Stel je 
eens voor….. Je bent een uitvinder, 
architect en je krijgt alles wat je nodig 
hebt om een geweldig mooi speel- en 
leerpark te bouwen. Het wordt jouw 
gelukseiland. Wat kun je er allemaal 
beleven? Welke uitdagingen liggen er te 
wachten? Leef je uit. Alles mag. Onder 1 
voorwaarde: iedereen mag zichzelf zijn. 
Zie lesbrief voor tips en aanwijzingen.	

	

	

Academie Storykids –	Ridders en kastelen nog aan toe!	

Workshop	StoryArt	–	Ontwerp	Avonturenspeelpark	
Workshop	PlayArt	–		Maak	je	eigen	pleziermeter	
Workshop	PlayArt	– Avonturen-	of	ridderspel		maken		
Workshop	PopArt	–		RidderHelden	op	s(t)okken			
Deze	en	andere	workshops	kunnen	op	het	kasteel	of	in	de	klas	
verzorgd	worden.	Doe	je	mee?	Dan	gaan	we	op	avontuur.		
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SOO! HET IS SPEELTIJD – WIJ WILLEN SPELEN 

Het is de hoogste tijd voor 
speeltijd. Dat spelen voor een mens van 
het grootste belang is, behoeft geen betoog. 

Steeds meer zorginstellingen, scholen, bedrijven 
erkennen het positieve effect van spelen op 
gedrag, plezier, geluk en welzijn van de mens.   
Spelen is onmisbaar voor de fysieke, cogni-
tieve,sociaal-emotionele en intuitieve 
ontwikkeling van kinderen.  Het spelen helpt 
niet alleen in de ontwikkeling van essentiele 
vaardigheden. Het spelen geeft ook structuur 
en inzichten bij voorbereiden en verwerken 
van grote en kleine uitdaingen. Het gebruik 
van spel, speel- en theaterkunsten helpt 
kinderen bij de ontwikkeling van een innerlijk 
kompas, zodat ze met vertrouwen hun eigen 
keuzes kunnen maken. In het spelen kunnen 
kinderen zichzelf zijn en weten zij op spontane 
wijze hun talenten en vaardigheden aan te 
spreken. Dan sta je in je kracht.  De werkelijk-
heid is weerbarstig en haalt je gemakkelijk uit 
je kracht.  Als onderdeel van het schoolproject 
maken wij tijd voor speeltijd en gaan kinderen 
op onderzoek uit. Op zoek naar verhalen en 
ervaringen die kinderen bewust maken van 
het effect van spelend ontdekken op o.a. 
plezier hebben, samenwerken, omgaan met 
problemen, talenten ontwikkelen. 
 	

	

SpeelProgramma	
Spelend	Ontdekken	en	Ontwikkelen	

SOO doe je datÒ	

Speerpunten SOO doe je datÒ	

• Spelen	de	motor	voor	plezier,	passie	en	
geluk	op	school,	werk	en	in	dagelijks	leven	

• Creatieve	speelruimte	en	betekenisvolle	
avonturenprogramma’s.	Het	leven	is	een	
ontdekkingsreis.		

• Ontwikkellijn	zelfbewuste	verhalenmakers	
met	vertel-,	speel-	en	theaterkunsten	

• Academie	Storykids,	kinderen		6	–	12	jaar	
• Persoonlijk	leiderschap	en	effectiviteit	
• Storyline	Approach,	The	Heroes	Journey,	

Creatiespiraal,	Wens-	en	missiegericht	
• Met	plezier	en	vertrouwen	je	hart	volgen,	

je	eigen	avontuur	kiezen.		
• Geluk	vermenigvuldigen,	door	plezier	te	

delen.	

Projecten, Masterclass SOO doe je datÒ	

Hoogbegaafdheid en/of Hooggevoelig  
Het Talent- en SpeelProgramma SOO doe je datÒ 

speelt in op de ontwikkelbehoeften van hoogbegaafde 
en/of hooggevoelige kinderen met aanbod van 

creatieve speelruimte en betekenisvolle 
avonturenprogramma’s. Wij maken werk van maatwerk 

en persoonlijke aandacht.   

Studio	Wishdom	–	Creatief	in	Talentontwikkeling	
Trainings-	en	ontwerpburo	voor	persoonlijk	
leiderschap	en	creatieve	communicatie	

m		+	31	(0)6	30	30	56	98	
e				info@studiowishdom.nl	
w		www.studiowishdom.nl	
w	www.speeltheaterwishdom.nl		

Wij maken van je persoonlijke 
ontdekkingsreis,  

een vrolijk avontuur 
Carola Pelder  - StoryArtist 
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Academie Storykids – Op avontuur in miniatuur. Ga je mee?  
Academie Storykids voor zelfbewuste verhalenmakers, die willen schitteren op hun eigen avontuur. Wij willen 
de verhalen van kinderen vangen en tot leven brengen met vertel-, speel- en theaterkunsten. De verhalen zijn van 
onschatbare waarde. Op speelse en creatieve wijze gaan we op zoek naar verhalen, ervaringen, talenten die 
kinderen plezier brengen en sterker maken op hun ontdekkingsreis. Storykids maken het verschil met StoryArt. 
Welkom in Speeltheater Wishdom.  Kijk voor openingstijden en speelagenda op www.speeltheaterwishdom.nl  

 

ACADEMIE STORYKIDS – OP AVONTUUR IN MINIATUUR 
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STUDIO WISHDOM – SPEEL JE DROMEN WAAR 

 
Studio Wishdom – Creatief in Talentontwikkeling  

Advies- en Trainingsbureau voor Persoonlijk Leiderschap en  
Creatieve Communicatie. 

Studio	Wishdom	bouwt	aan	een	eigentijds	talentprogramma	
voor	kinderen	in	een	creatieve	speelomgeving	met		

uitdagende	avonturenprogramma’s.	

 

Als je niet kiest voor wat je werkelijk wenst,  
krijg je nooit wat je hartje begeert. Ik wil spelen.  

Carola Pelder – StoryArtist 
	

	


