doe-koffers

1. Diversiteitskoffer
Doelgroep: kleuters en leerlingen van het lager onderwijs
Begeleiding: door de leerkrachten van de school

Meer info: Steunpunt diversiteit en leren, 09/264.70.38 - 09/264.70.49
info@diversiteitenleren.be - http://www.diversiteitenleren.be/nl/home
(! deze ondersteuning is betalend)
Inhoud koffer

BOEKEN

WAAROM WORDEN JULLIE GEEN VRIENDJES?
Auteur: Tom Rosenberg
Leeftijd: 0 tot 6 jaar .
Beschrijving: Dit is mijn huis. Ik was alleen even weg. Vraag het maar aan
Kraai, vreemd konijn!’ zei konijn Witstaart. ‘Niks ervan, ik woon hier. Ik heet
trouwens Flapoor.’ ‘Ik heb dit hol zelf gegraven’, riep Witstaart. ‘Je kunt je huis
toch niet zomaar leeg laten staan, dan mag een ander erin!’ schreeuwde Flapoor. Een Arabisch sprookje over ruzie en vriendschap, over het zoeken naar
oplossingen en ten slotte het samenwonen onder één dak.

TWAALF KLEINE PEUTERS
Auteur: Van der Linden, Elly
Leeftijd: 2 tot 3 jaar
Beschrijving: Prentenboek met eenvoudige tekeningen. Twee
Chinese kinderen gaan voor het eerst naar de peuterspeelzaal. Daar ontmoeten ze allerlei andere peuters, van verschillende afkomst. Ze kijken eerst wat
onwennig rond maar ontdekken al snel speelgoed dat ze thuis niet hebben.
(verschillende culturen, anders zijn, eerste dag).
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DE SNOEPJES VAN AISHA
Auteur: Van der Linden, Elly
Leeftijd: 3 tot 4 jaar
Extra: achtergrondinformatie, lessuggestie, lespakket,
memoriespel, stempelkaartjes
Beschrijving: Prentenboek met grote platen een handschrift lettertype. Aisha
heeft een mooie tekening gemaakt voor oma en opa omdat het Suikerfeest is. Dit
is duidelijk een boekje met een bedoeling: de lezer laten kennismaken met het
Suikerfeest, dat door moslims na de Ramadan gevierd wordt. Feesten gebeurt in
elke cultuur, en welk kind is niet dol op cadeautjes, zoetigheid en snoep? Interessant aan dit boekje is dat het niet alleen de lezer laat kennismaken met een
islamitisch feest maar dat islamitische kinderen zich ook kunnen herkennen in dit
verhaal. {Islam, Suikerfeest, familie}
KIKKER EN DE VREEMDELING
Auteur: Velthuijs, Max
Leeftijd: 4 tot 6 jaar
Extra: puzzel en lesmateriaal.
Beschrijving:In het bos is een nieuw dier komen wonen: Rat. Hij wordt niet geaccepteerd. De dieren zitten boordevol vooroordelen, maar merken dat ze van hun
standpunt terug moeten komen: i.p.v. lui en brutaal is hij juist behulpzaam en
actief. Hij wordt volledig geaccepteerd en is zelfs geliefd. Dan besluit Rat om naar
Amerika te gaan. ‘Kikker en de vreemdeling’ is een schitterend geschilderd prentenboek in warme kleuren. Dit vierde boek over Kikker is gezien zijn thematiek
ideaal om voor te lezen op scholen en daarna over discriminatie te praten.

DE FEEN VAN NIKS
Auteur: Godeliva Uleners
Leeftijd: 6 tot 10 jaar
Extra: methodiekenmap
Beschrijving: Op een goede dag verschijnt de Feen in het bos van
Nowal. Maar zo’n rare snoeshaan in hun bos, dat zien de andere dieren helemaal
niet zitten. De Feen van Niks is een prachtig geïllustreerd avonturenverhaal over
oorlog en vrede, gekruid met een snuifje science fiction en afgewerkt met de
juiste dosis spanning. Heel geschikt als voorleesverhaal voor 6 en 7-jarigen. Vanaf
de leeftijd van 8 jaar kan het kind het boek zelfstandig lezen.

NIJNTJE EN NINA
Auteur: Bruna, D.
Leeftijd: 2 tot 3 jaar
ISBN: 9789056473624
Extra: Poppetjes van Nijntje en Nina, DVD en lesmateriaal.
Beschrijving: Prentenboek met de bekende tekeningen van Bruna en tekst op
rijm. Nijntje heeft een penvriendin in een ver land, Nina. Op een dag komt Nina
met het vliegtuig aan en komt ze logeren bij Nijntje. Als ze ’s avonds naar bed
gaan bekijkt Nijntje hoe anders Nina is, en bepaald ze dat ze Nina’s bruine buik
veel mooier vindt dan haar eigen buik. {ver land, reizen, huidskleur)

MENSEN, MENSEN WAT EEN MENSEN!
Auteur: Spier, Peter
Leeftijd: 6 tot 12 jaar
Beschrijving: Doel van dit boek is diversiteit aan de orde brengen.
Vandaag leven er op deze aardbol ongeveer 6,5 miljard mensen. 6,5 miljard
mensen en toch zijn er geen 2 gelijk! Iedereen is anders, allemaal verschillen we
van elkaar. Iedere mens is uniek, enig in zijn soort. Het boek staat uitgebreid stil
bij deze verschillen.

SPELLETJES
20 CULTUREN, 20 KEER SPELEN
Leeftijd: 6 tot 12 jaar
Aantal spelers: 2 tot 30
Beschrijving: de speeldoos van ’20 culturen, 20 keer spelen’ bevat
10 buiten- en 10 gezelschapsspelen. De spelen werden over heel de wereld
verzameld. De speelmaterialen sluiten naadloos aan bij de verschillende culturen
die in het spel werden verwerkt. Zo maken de spelers spelenderwijs kennis met
vreemde culturen.
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BLAUWLAND – GEELLAND
Leeftijd: 8 tot 12 jaar
Aantal spelers: 12 tot 40
Beschrijving: ‘Blauwland – Geelland’ is een simulatiespel. Het spel spoort 2
groepen aan tot het ontdekken van elkaars gewoonten, gebruiken, rituelen
en afspraken. Aan het begin van het spel worden de spelers in 2 groepen
verdeeld: Blauwland en Geelland. Elke groep verhuist naar een nabijgelegen lokaal en speelt een spel dat de cultuur van de groep voorstelt. Een spel
waarin praten verboden is. Beide groepen sturen 2 waarnemers naar de andere groep. De waarnemers mogen alleen observeren. Praten of participeren
is uitgesloten. De waarnemers observeren hoe de andere groep haar cultuur
‘speelt’ en brengt vervolgens verslag uit in de eigen groep. Samen proberen ze
de andere groep te doorgronden. Wat gebeurt er in de andere groep? Welke
regels en rituelen heersen er? In de volgende fase proberen de 2 waarnemers
mee te spelen, maar dat blijkt niet zo makkelijk te zijn …

HANNE EN HASSAN
Thema: Respecteren van culturen
Leeftijd: +10 jaar
Prijs: € 23,50
Beschrijving: Culturen met elkaar vergelijken kan soms tot verrassende
ontdekkingen leiden. Zeker als deze ontdekkingstocht wordt gegoten in een
gezelschapsspel dat gebaseerd is op het “ganzenbord”-principe.
Interculturele, geografische of geschiedkundige kennis is niet vereist. De
thema’s zijn gegrepen uit het dagelijkse leven. Hoe meer vragen de speler
correct beantwoordt, hoe meer personen (van verschillende origine) hij mag
meenemen naar het eindpunt: een fantastische interculturele bruiloft. Dit gezelschapsspel (dat best met grotere groepen kan gespeeld worden) wil zowel
jong als oud aanzetten om met een open, respectvolle blik te kijken
naar andere culturen.
Het is een stevige doos met spelbord, pionnen, dobbelstenen en
60 vraagkaarten.

INTEGREER - Jeugd en Vrede
Thema: Respecteren van culturen
Leeftijd: +10 jaar
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Beschrijving: Culturen met elkaar vergelijken kan soms tot verrassende ontdekkingen leiden. Zeker als deze ontdekkingstocht wordt gegoten in een
gezelschapsspel dat gebaseerd is op het “ganzenbord”-principe. Interculturele,
geografische of geschiedkundige kennis is niet vereist. De thema’s zijn gegrepen uit het dagelijkse leven. Hoe meer vragen de speler correct beantwoordt,
hoe meer personen (van verschillende origine) hij mag meenemen naar het
eindpunt: een fantastische interculturele bruiloft. Dit gezelschapsspel (dat best
met grotere groepen kan gespeeld worden) wil zowel jong als oud aanzetten
om met een open, respectvolle blik te kijken naar andere culturen. Het is een
stevige doos met spelbord, pionnen, dobbelstenen en 60 vraagkaarten.
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LESMATERIAAL
BLIJ U TE LEREN KENNEN (BOEK EN MAP)
Thema: Respecteren van culturenUitgeverij: Jeugd en Vrede i.s.m. Bakermat
Soort: Methodiekenmap
Leeftijd: vanaf 10 jaar
Aantal pagina’s: 36
Beschrijving: In het verlengde van het boek ‘Blij u te leren kennen’ werd een
methodiekenmap samengesteld om met jongeren te werken rond het boek en
de vluchtelingenproblematiek in het algemeen.
EEN WERELD VAN VERSCHIL
Uitgeverij: Averbode
Leeftijd: de 3 graden van de lagere school
Beschrijving: Met het lespakket ‘een wereld van verschil(len)’ kan de
leerkracht actief werken aan en rond inclusie in de klas.
Een wereld van verschil(len) wil kinderen laten omgaan met verscheidenheid.
Ze ontdekken hun eigen mogelijkheden en beperkingen, ze ervaren dat iedereen anders is, niet enkel één bepaald kind met een handicap of leerstoornis,
en ze leren op welke manier ze het best met elkaar kunnen omgaan.
Het pakket bevat kant en klare lessen die gemakkelijk ingepast kunnen worden
in het lessenrooster van een normale schoolweek.
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DE FEEN VAN NIKS
Auteur:Jeugd en Vrede i.s.m. Pax Christi Vlaanderen
Soort: Begeleidingsmap
Beschrijving: Deze begeleidingsmap hoort bij het boek ‘ De
Feen van niks’. Een map boordevol tips, activiteiten en methodieken om
kinderen van 6 tot 10 jaar het boek te laten ‘beleven’.
NIVEAU R - CD-ROM
Auteurs: Jeugd&Vrede met de steun van V.O.E.M.,
integratiedienst Stad Lokeren en
Lokale Integratiedienst Stad Sint-Truiden
Thema: Respecteren van culturen
Leeftijd: +9 jaar
Systeemvereiste: Windows XP, goed voor enkele uren speelplezier,
cd-rom met handleiding
Extra: Een uitgebreide brochure met extra methodieken en tips.
Beschrijving: Educatieve cd-rom over respect, vooroordelen en conflicten.
Tolerant vinden we onszelf allemaal. Maar toch gaat onze wereld meer en meer
gebukt onder onverdraagzaamheid. Een onverdraagzaamheid die vaak
gebaseerd is op vooroordelen en conflicten uitlokt. Vandaar Niveau R, een test
die de speler meer leert over de eigen (in)tolerantie. Maar die tegelijkertijd
leert dat louter tolerantie niet voldoende is. Respect, dat is het sleutelbegrip
dat in deze test naar voor komt. En daarbij zijn de thema’s vooroordelen en
conflicten nooit veraf. Er zijn vier niveau’s telkens op maat gemaakt voor de
doelgroepen 9-13 jaar en 14-18 jaar.
Niveau 1 leert de speler meer over de betekenis van begrippen als tolerantie,
discriminatie en racisme.
Niveau 2 bestaat uit een test met meerkeuzevragen. Exact 300 seconden krijgt
de speler om zich doorheen 10 moeilijke kwesties te worstelen, waarbij de
eigen verdraagzaamheid op de korrel wordt genomen. Op het einde van de
test ontdekt de speler hoe (in)tolerant hij zelf is.
Op niveau 3 legt de speler een interactieve weg af. Verdraagzaamheid, respect,
vooroordelen en conflicten passeren de revue in filmpjes, strips en
foto-opdrachten. Tot slot brengt Niveau 4 zes groepsopdrachten. Filmpjes en
foto’s zetten de groepjes op het verkeerde been en nodigen uit tot discussie. Ligt
Niveau R, het niveau van een respectvolle levenshouding, in het verschiet of is er
nog heel wat werk aan de winkel? Lefgozers ontdekken het met deze test.

KINDEREN VOOR VREDE
Uitgeverij: Jeugd&Vrede
Leeftijd: van 9 tot 15 jaar
Beschrijving: Met het lespakket ‘Kinderen voor Vrede’ kan
de leerkracht actief werken aan en rond de thema’s vooroordelen en
verdraagzaamheid in de klas.
Dit pakket bestaat uit:
- een educatieve vormingsmap om in het jeugdwerk en het onderwijs verder te
werken rond vooroordelen, verdraagzaamheid en gelinkte thema’s.
- een “Vooroordelenkrant”, een speels doekrantje boordevol verhalen, tips,
weetjes, ... die telkens een ander aspect van vooroordelen behandelt.
- een CD
- een tiental kleurrijke affiches, met pakkende slogans over vooroordelen,
verdraagzaamheid en pesten.

POPPETJES

In de onthaalkoffer vinden jullie 4 zakjes met 5 verschillende poppetjes. Deze
poppetjes hebben allemaal een andere huidskleur en hebben een
andere achtergrond. Ze hebben een identiteitskaart bij zich, waar een beetje informatie over hen opstaat. bijgevoegd krijgen jullie ook allemaal een map met
wat meer achtergrondinformatie van elk poppetje. Aangezien er verschillende
nationaliteiten zijn, krijgen jullie ook verhaaltjes van poppetjes die jullie zelf
niet in het pakket hebben. Deze poppetjes zijn dan op een andere school, jullie
kunnen indien dit nodig moest zijn gerust de poppetjes eens uitwisselen.
Op deze manier kunnen de poppetjes in heel de lagere school gebruikt worden.
De kleuters kunnen met de poppetjes spelen en leren omgaan met de zichtbare verschillen tussen hun nieuwe vriendjes. De kinderen in de lagere school
kunnen al verder gaan met de verhalen door ze te koppelen met de andere
lespakketten en verschillende vakken. Zo kan bv. tijdens de les aardrijkskunde
de landen belicht worden waar de poppetjes wonen of kan er tijdens een les
levensbeschouwing even stil gestaan worden bij het lot van kindsoldaten, waar
ook lespakketten rond worden
voorzien.
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2. Boekenkoffers bib
Doelgroep: kleuters en leerlingen van het lager onderwijs
Begeleiding : door de leerkrachten van de school
Inhoud koffer:
Voor de Brede School stelt de bibliotheek 9 boekenkoffers ter beschikking
voor de Brede Schoolpartners van de gemeente Grimbergen.
Voor elke kleuterklas en elk leerjaar is er een aparte boekenkoffer
voorzien met hierin een 25-tal prentenboeken, informatieve,
lees- en doeboeken.
Deze boeken kunnen zowel gebruikt worden om de kinderen zelfstandig
aan het werk te zetten, als om in klasverband te gebruiken.
Met andere woorden, de boekenkoffers zijn uitermate geschikt voor voorleesmomenten, de boekenhoek, de voor-en naschoolse opvang, en
dergelijke.
De boekenkoffers kunnen per koffer apart aangevraagd worden.
In elke koffer is een inhoudslijst aanwezig die voor en na elke uitlening
dient te worden nagekeken.

inhoud koffer 1e kleuterklas
- Aankleden met Fien en Milo - Bo is jarig
- Dag boek, dag zon, dag koek - Dat wil ik ook!
- De doos van Beertje - Konijn en zus willen de grootste zijn
- Lang leve Luna! - Lieve Luna
- Mijn allermooiste speelgoed - woordenboek
- Mijn dromen - Naar zee met Fien en Milo
- Pietepeuterklas - Rupsje Nooitgenoeg
Spelen
- 1 doos met 4 puzzels
- 2 plastic zakjes met elk 1 puzzel
- 1 Tatertaalset ( = groene vierkante tas met boeken + Tatertaalhuis)

inhoud koffer 2e kleuterklas
- Curieuzeneus
- Ga je mee naar het circus?
- Het grote Fiep kijkboek
- Ik zou wel een kindje lusten
- Kiekeboe
- Kijk-en ontdekboek in de stad
- Op de boerderij
- Op het vliegveld
- Piratenschip
- Yumi
- Zoevende zebra
- 2 plastic zakjes met elk 1 puzzel
- 1 plastic tas met 1 knuffelspin &
- het boek de spin die het te druk had

-

inhoud koffer 3e kleuterklas
- 1001 dingen zoeken in de stad
- De dokter en het leger van Davy
- Franky - Ga toch fietsen!
- Het grote papa, mama, broertje, zusje boek
- Mijn eerste grote bouwboek
- De paraplu
- Rompompom woordenmaker
- Voor en na
- Waar is Max? - Wat zit er in die kist?
- Zoek en vind de dino’s
- Groot uitwisbaar activiteitenboek + roze pennenzak met 11 uitwis
bare stiften
- Plastic zak met pandapuzzel ( 12 puzzelstukken )
- Plastic zak met tijgerpuzzel ( 9 puzzelstukken )
- Tellen met muis, bevat muis kartonboek en telblokken ( 10 )

-

inhoud koffer 1e leerjaar
- De baas van de boot
- Het boek van Paul, 2 x aanwezig
- Dino brult niet meer
- Een draak in het bos
- Een eng huis
- Een fiets voor Mees
- Het goud van Piet - Hoe vaak zie je vis?
- Jan en Jan - Juf Jet is vet!
- De kat is bang - Kunst aan de kant!
- Later word ik politieman - Later word ik verkoopster
- De man van koek - Mol heeft lol
- Pik jij mijn ring? - De vis is een fee - Voor en na
- De vraag van olifant - Waar is Wally? - Waar is Wally nu weer?
- Wat doet Boef daar? - Wat is het warm! - Pandapuzzel, bevat 12 puzzelstukken
- Waar is Wally vergrootglas?

inhoud koffer 2e leerjaar
-

Anti-verveelboek
Dixie & Dinky de diamentenroof
Dixie & Dinky de grote race
De draak wil niet vechten
Goliath junior - De gouden gans
Herrie - Ik en 1001 creaties
De jongen die ‘wolf’ riep - De moemins en de grote overstroming
Mooie beesten
Niemand en ik - Nog een mop ?
Oma de mast - Piet en Riet hebben een geheim - De ruil van
Willem
De smurfen zoekboek - Van speurneuzen tot herrieschoppers
Waar is Wally? De fantastische reis
Waar is Wally? Het grote boek der wonderen
Waar is Wally? In Hollywood - Wat een mop!

inhoud koffer 3e leerjaar
- 100 papieren vliegtuigen - Beste vrienden voor altijd
- Buurvrouw Mopperkont en haar hondje Kakkie
- Circus Pingies
- Groter dan een droom - Hier en daar en voorbij de zee
- Een huis om in te verdwalen - Kijk- en ontdekatlas
- De knikkelares - Krullen - Lezen is een feest
- De muur moet weg! - Een nieuwe thuis voor Treesje
- Operatie Bernie Buiten - De schommel - Het springtouw
- Twee wilde kleine heksen - Vreemde vogels, bizarre beesten
- Wist je dat? Dinosaurussen
- Wist je dat? Krokodillen
- Wist je dat? Octopussen
- Wist je dat? Tijgers
- Bibliotheekboekenmemory, bevat 60 kaarten
inhoud koffer 4e leerjaar
- 100 kindervragen : de boerderij - B.I.B - Couleur foot
- Het dierenboek - lapjesboek de ruimte - Het grote kidsweek dierenboek- Lapje
- Mijn superirritante broertje en ik! - Oscar en Eef
- Paveltje - Pesten : stop! - Sammie en opa - Sien en Yassin
- Sven en zijn rat gaan naar het Zuiden
- Sven en zijn rat gaan op kamp
- Sven en zijn rat gaan voor goud
- Het uitzonderlijke leven van Violetta Vonk - Vriend!
- Wist je dat? Hyena’s
- Wist je dat? Padden
- Wist je dat? Spinnen
- Wist je dat? Uilen
- De zee, altijd de zee
- Bibliotheekboeken memory, bevat 60 kaarten
- Geheugenraadsels, met uitwisbare kaarten en stift
- Getallenpuzzels, met uitwisbare kaarten en stift
- Kidsweek moppenboek
- Woordpuzzels, met uitwisbare kaarten en stift

inhoud koffer 5e leerjaar
- B.I.B - - Bruin! - - Dieren - Een draak op de weg
- Mijn bed is een boot - - Mijn eerste quizboek
- For boys only! - - For girls only! - De gemeenste opa van Europa - Het hanengevecht
- Je bent zelf een heks! - Mijn nieuwe pony
- De ogen van Sitting Bull- Ongelofelijk maar waar!
- Puzemuze - Het rode ei - De sigaren van de farao
- De spionnenclub - De Verdwenen soapster
- Voetbal in kleur - Wat geloof jij?
- Wist je dat? Leeuwen - Wist je dat? Neushoorns
- Wist je dat? Piranha’s - Wist je dat? Slangen
- Zwart als inkt
- 50 geheime codes , inclusief kaarten met uitwisbare stift- Logische puzzels ; inclusief uitwisbare kaarten met stift
- Vliegmachines
- Wereldbolpuzzel

inhoud koffer 6e leerjaar
- 100 procent Lena - 1000 dingen om te maken en te doen
- Beet - Bella donna - B.I.B. - Bomen van Europa
- De eerste wereldoorlog - De heks van Axel - Heksenheuvel
- Hoe ik het kopbeest versloeg - Iedereen is gek!
- Ik word nooit normaal - Ik zie ik zie, wat Rembrandt ziet …
- Knettergekke optische illusies - Mensen, mensen
- Mister orange - Het oploskind - Ravenhaar
- Superschattige mangafiguurtjes tekenen
- Terug naar Hamelen - De tweede wereldoorlog
- De wind in de wilgen - Het wonderkabinet
- 50 breinbrekers
- Rekenpuzzels
- Vogels vliegen in de ‘V’ van verder ( jeugd en poëzie )

3. Spelkoffer van
het MOT
Doelgroep: leerlingen van het lager onderwijs
Begeleiding: door de leerkrachten van de school

Inhoud koffer

Oeroude speelplaats-spelletjes in een modern jasje en houten
speelgoed met een technisch tintje, dat vind je in de spelkoffer van
het MOT.
Je vindt in deze koffer zowel spelletjes om in groep te spelen als
individueel. De kinderen kunnen zelfstandig aan de slag, er is geen
begeleiding door leerkrachten of opvoeders nodig. Via foto’s op het
deksel van de spelkoffer krijg je een overzicht van de inhoud. Onder iedere foto staat een korte omschrijving of gebruiksaanwijzing.
Ieder spel heeft zijn specifieke kleur. Zo weet je welke onderdelen bij
elkaar horen en wordt opruimen heel eenvoudig!
Deze spelletjes kan je in de koffer terugvinden: boerengolf,
loopklossen, memory, klompenspel, constructiespel, touwtrekken,
ringwerpen, draaitollen, zaklopen, hoepelspel, blinddoeken en
touwspringen.
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4. Sportkoffer
Doelgroep: kleuters en leerlingen van het lager onderwijs
Begeleiding: door de leerkrachten van de school
Inhoud koffer

Maxibouw:
Een constructieset waar kinderen voluit mee aan de slag kunnen: de grote
stukken zijn gemakkelijk te hanteren
en zorgen voor mooie resultaten.
Kenmerken: de onderdelen klikken
heel eenvoudig in elkaar en vormen
een stabiel geheel.

Op aanvraag:
Uitleen van klein sportmateriaal:
tennisrackets, badminton, basebal,..

5. Verkleedkoffer
Doelgroep: kleuters en leerlingen van het lager onderwijs
Begeleiding: door de leerkrachten van de school
Inhoud koffer

KOFFER 1
2 piratenhoedjes - 2 diademen - 1 gele cape - 2 paar Cinderellla schoentjes 2 Mega Mindy pakjes - 1 witte halloween cape - 2 bruine cowboy broeken,
2 cowboy hoeden en 2 cowboy hesjes - 1 roos/wit princessenkleed - 1 Zorro cape 2 halloween mutsen - 2 flamenco kleedjes - 2 zwarte hesjes met chinese tekens en 2
bijbehorende accesssoires - 2 rood/witte sjaaltjes - 1 wit hesje met opdruk Zorro 1 roos kleedje - 2 zwart/witte piraten hesjes - 1 Zorro broek en 2 rode banden 2 zwarte mutsjes - accessoires piraten: 2 kaarten/ 5 dolken/ 2 zwaarden/
1 verrekijker/ 1 compas/ 1 zak met haak/ 1 zak met geld/ 2 zwarte oogkleppen

KOFFER 2
1 halloween hoed - 3 grijze petten - 1 blauwe pet - 1 leren vliegtuigmuts - 1 Alladin
muts - 1 roze princessen puntmuts - 1 gouden puntmuts met zwarte omboording 3 narrenmutsen met opdruk Jupiler - 1 chinees hoedje - 1 narrenmuts - 1 rode
kerstmuts met witte boord - 1 zwarte tovernaarsmuts - 1 rood-groen boswachter
tiroler hoedje - 1 paarse koningsmuts - 1 pinguin muts - 1 paar zwemvliezen 1 roze diadeem met oortjes - 1 groene slang in stof - 1 gouden en 1 zwart handtasje
- 1 groene geweven handtas - 1 rode brandweerhelm - 1 wollen sjaal, 1 grijze sjaal
met paarse strepen

KOFFER 3
1 rode magiejas met zwarte motieven - 1 lange rode tuniek met gaten voor de
armen - 1 licht blauw nachtkleed - 1 rok met luipaardmotief - 1 oosterse tuniek met
lichtblauwe mouwen - 1 rode duivel t-shirt - 1 rode indianenbroek - 1 roos
Mega Mindy kostuum - 1 rood vestje met gele slingers - 1 souspull in
luipaardmotief - 1 leger t-shirt (licht beige/bruin) en bijpassende broek - 1 legerhesje
en pet - 1 leren jekker in kindermaat - 1 blauwe salopet - 1 marine vestje - 1 zwarte
winterjas, afgeboord met bruine pels - 1 bruine boerka - 1 sjaal (blauw met roos) 1 kleed met roze motieven -1 zwart hesje met gouden en zwarte randen - 1 zwart
rokje met circustekeningen - 1 mannenhemd met blauw/groen/rode ruitjes - 1 zwart
met paars halloweenkleed

6. Theaterkoffer
Doelgroep: kleuters en leerlingen van het lager onderwijs
Begeleiding: door de leerkrachten van de school
Meer info: Evi Van Humbeeck, Cultuurcentrum Strombeek,
02/263 03 48 of evi.van.humbeeck@ccstrombeek.be

Inhoud koffer
* Cultuurcentrum Strombeek ontwikkelde, in kader van de Brede School Grimbergen,
een theaterkoffer (op wielen) voor kinderen en jongeren om aan de slag te gaan met
theater. Ook leerkrachten en begeleiders kunnen er tonnen inspiratie uit putten.
IN DE THEATERKOFFER vind je een minitheater (met podium, tribune, coulissen,
loges,..) en stapels ideeën, suggesties, opdrachten, voorbeelden en vragen over: Hoe
creëer je een personage? Hoe maak je een goed verhaal? Hoe speel je jouw verhaal?
Wie werkt er in het theater? Welke mensen doen welke taken? Wat kun je aan wie
vragen? Wat kan ik doen als ik meer over theater en toneel spelen wil weten?
Er is een handig opdrachtenboekje met wel honderdeneen ideeën en Do It Yourself
opdrachten, omdat je ze met kunst- en vliegwerk eindeloos kunt combineren. Daarnaast
vind je ook lectuur over theater o.a. het boek: We zijn allang begonnen, maar nu begint
het echt van Joke van Leeuwen vertelt het verhaal van Pieke. Dit boek vormt de
grondslag van het hele theaterkofferverhaal. Het werkboekje met opdrachten dient om
het verhaal van Pieke te beleven, samen met de leerlingen.
Op het podium en onder de tribune in de uitschuifbare lade van de theaterkoffer, vind je
attributen waarmee je het kleine theater kunt aankleden met o.a. allerlei soorten kleine
en iets grotere gordijnen in rood, wit en zwart. Met als kers op de taart, een ware
lichtinstallatie. In de koffer vind je bovendien vijf kaartspelen die als aanzet kunnen
dienen om zelf een theaterstuk te ontwikkelen.
* De koffer (en de inhoud ervan) dient telkens onder begeleiding te gebeuren. Elke
leerkracht, die even de tijd neemt om het (opdrachten-)boekje door te nemen, kan
hiermee aan de slag. Hou er wel rekening mee dat je de theaterkoffer enkel kan gebruiken om samen met een groep gedurende een bepaalde periode mee aan de slag te
gaan,
dit kan variëren van +/- 60 minuten tot een hele week! De theaterkoffer is dus geen
koffer om de kinderen vrij in- en uit te laten lopen of hen zelf mee te laten experimenteren. Een gerichte begeleiding/aanzet van een leerkracht is noodzakelijk.
Wie met de theaterkoffer werkt, begrijpt nadien beter hoe een (theater-)voorstelling tot
stand komt, wie er aan een theaterproductie meewerkt en hoe een theater
georganiseerd is. Deze theaterkoffer is m.a.w. een ideale tool om met de leerlingen te
werken rond theater of een theaterstuk. De koffer kan bijvoorbeeld ingezet worden als
voorbereiding op een bezoekje aan het Cultuurcentrum of in het kader van een ruimer
theaterproject op school. Zeker doen!

7. Verkeerskoffer
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Doelgroep: kleuters en leerlingen van het lager onderwijs
Begeleiding: door de leerkrachten van de school
Met de verkeerskoffer kan de stuurvaardigheid van de leerling worden getest. Een opstellingsplan en oefenopdrachten worden bijgeleverd. U kan
een mobiel circuit opstellen op de speelplaats of op een veilige plaats in
de omgeving. Het is een voor kinderen attractief en uitdagend circuit. Het
circuit is zo ontworpen dat er zoveel mogelijk kinderen “bezig” zijn. De
kinderen bieden zich per groep aan.
Oefensessie
De verkeerskoffer kan worden opgesteld als oefening. Hier ligt de
nadruk op het “spelenderwijs” aanleren van basisvaardigheden en
attitudes voor de fietser. De oefenstof kan u aan het niveau en de
vorderingen van de groep aanpassen.
Testen van de fietsvaardigheid
De verkeerskoffer kan worden opgesteld om de fietsvaardigheid te
testen. Met verschillende oefeningen wordt het evenwicht, de behendigheid, remtechniek en perceptie getest.
Inhoud koffer

D
B

- 10 kleine verkeerskegels rood/wit
- 5 middelgrote verkeerskegels rood/wit
- 4 grote verkeerskegels rood/wit
- 1 gele verkeerskegel met gele paal
- 1 smalle rijplank
- 1 wip/ 1 voet voor wip
- 1 tramspoor - 1 dwarsbalk
- 13 lange palen rood 1.5 meter
-10 halflange palen rood 1 meter
- 24 verzwaarde ronde rode voeten voor palen
- 5 rode en 1 gele bevestigingsstaaf
- 24 bevestigingshaken
- 1 metalen ronde voet voor paal
- 240 afbakeningspotjes (60 gele/60 blauwe/60 witte/60 rode)
- 2 x 5 m bandstrip geel
- 2 x rode platte rubberen schijf
- 8 x rond verkeersbord blauw
- 2 x vierkant verkeersbord wit/geel
- 4 x rond verbodsbord rood/wit
-1 stopbord - 5 x driehoekig verkeersbord rood/wit
- 1 x rond verkeersbord blauw/geel hesje - - 1 x rond verkeersbord blauw/fietshelm
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8. Muziekkoffer
Doelgroep: leerlingen van het lager onderwijs
Begeleiding: door de docenten van de Academie van Grimbergen

Inhoud koffer
Op speelse wijze in contact komen met muziektonen,
slagwerkinstrumenten en ritmes.
•
•
•
•
•
•
•
•

2 x chromatisch klokkenspel
2 x set Boom Whackers
1 x Triangel
2 x Handdrum
2 x Jingle Stick
5 x paar Claves
1 x Guiro
2 x Egg Shaker

Men kan met deze koffer op creatieve wijze van slag gaan om liedjes te
begeleiden of om zelf composities te maken.
We raden aan om deze koffer onder begeleiding te gebruiken.
De Academie van Grimbergen stelt hiervoor docenten ter beschikking
in het breder kader van de Brede School

Voorwaarden ontlenen van DOE-koffers
van de Brede School Grimbergen
Definities
•
Erkende Brede Schoolpartners: de negen basisscholen binnen 		
•
•

het grondgebied Grimbergen, uitzonderingen worden door de 		
kerngroep bekeken.
Ontlener: persoon die het materiaal ontleent.
Uitleendienst: Gemeentebestuur Grimbergen

De aanvraag
•
Erkende Brede Schoolpartners van de Brede School Grimbergen 		
•
•
•

kunnen de materialen aanvragen ten vroegste één jaar op voor		
hand en ten laatste twee weken op voorhand.
De aanvraag gebeurt door een ingevuld formulier door te sturen 		
naar uitleendienst.jeugd@grimbergen.be
De aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst van 		
het aanvraagformulier.
Annuleringen worden op voorhand schriftelijk gemeld.

Ophalen en terugbrengen van het materiaal
Het materiaal wordt geleverd en opgehaald door een bode van 		
•
•
•
•
•

het gemeentebestuur, op een dinsdag of een donderdag.
De ontlener controleert de inhoud van de koffer bij ontvangst en 		
teruggave en vinkt de inhoud aan op een inventaris.
Elk defect, beschadiging of ontbreken van materiaal tijdens het 		
gebruik wordt onmiddellijk per e-mail gemeld aan de
uitleendienst.
De ontlener zorgt als goede huisvader voor het materiaal. Het is 		
verboden om zelf veranderingen en herstellingen aan te brengen 		
aan het materiaal.
Het materiaal wordt, tenzij anders vermeld, uitgeleend voor een 		
periode van minimaal 1 week en maximaal 1 maand.

Algemene afspraken
•
Alle materialen worden gratis ontleend.

•
•

Het is verboden materiaal uit te lenen aan derden.
De uitleendienst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
ongevallen en/of andere schadelijke gevolgen die zouden voort		
vloeien uit het gebruik van het ontleende materiaal.

