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Geachte directie en leerkrachten,
Bij deze wat informatie over de Afrika leskisten van de Stichting Mariëtte’s Child Care en een
inhoudelijk overzicht van de 4 leskisten.
Allereerst is het belangrijk te weten, dat het een schoolbreed Afrikaproject is. In de leskisten
‘onderbouw’, ‘middenbouw’ en ‘bovenbouw’ zitten zoveel verschillende materialen en
activiteiten, dat het mogelijk is om ook met meerdere groepen per ‘bouw’ tegelijkertijd met
het project bezig te zijn.
Gezien de hoeveelheid materialen zal er een keuze gemaakt moeten worden. De tijd die
geïnvesteerd kan worden is een keuze van de school. Sommige scholen werken
bijvoorbeeld een uur per dag aan het project. Andere scholen een hele dag of een paar
dagen achter elkaar.
In elke kist zitten diverse activiteiten die te integreren zijn in het les-, dag- of weekprogramma
van de school.
Na 34 jaar onderwijservaring in het basisonderwijs weet ik dat voorbereidingstijd van belang
is. De leskisten zijn zodanig samengesteld dat alles bijna kant en klaar gebruikt kan worden.
In de mappen zit informatie, lesmaterialen, lesbrieven, kopieerbladen.
Er zijn ook activiteiten met Afrikaanse muziek en dans (+filmpjes), Afrikaanse kinderspelen,
Afrikaanse muziekinstrumenten (17), recepten en creatieve suggesties. Verder zijn er ook
materialen om een leuke Afrika hoek te maken.
Bij een actie voor ‘Hanukkah’ (kindertehuis en school) is een goede introductie te maken met
bijvoorbeeld de DVD Hanukkah + de DVD SBS reportage ‘Hart voor Hanukkah’ en 3
fotoboeken ‘onderbouw’, ‘middenbouw’ en ‘bovenbouw’, ook zelfstandig te lezen door de
leerlingen. De tekst is aangepast aan het niveau.
Bij de presentatie van het thema gekoppeld aan een actie, heb ik zelf in de ‘onderbouw’ het
boek ‘Beatrice’s goat’ als digitaal prentenboek (met tekst voor de leerkracht) op het
smartboard gebruikt. ‘Beatrice’s goat’ gaat over een Afrikaans kind dat heel graag naar
school wil.
Er zijn ook kleurplaten en werkbladen voor de ‘onderbouw’. Ook het boek ‘Gobe heeft geluk’
is heel goed te koppelen aan kindertehuis Hanukkah en de school. In dit boek (digiboek)
wordt door gezamenlijke inspanning een school in het dorp gebouwd.
‘Mama Panya’s pannenkoeken’ gaat over samenwerken en delen (boek-digiboek-receptenAfrikaans schort).
Voor de ‘middenbouw’ is er een prachtige Afrikaanse teken/animatiefilm ‘Kirikou en de heks’
met lessuggesties en kopieerbladen.
Ook in het boek ‘De dans van de drummers’ (Ghana) van Hans Hagen is aan te raden
(boeken- luisterboek, info en creatieve suggesties).
Er zijn ook een aantal boeken met Anansi verhalen.
Voor de ’bovenbouw’ zijn er lessen met/over tropische producten en slavernij. Het boek ‘De
slavendanser’ is mooi om voor te lezen.
Het boek ‘Obruni Obruni’ van Marieke Dijkers is ook een goede introductie voor de
‘bovenbouw’. Het gaat over een kind dat met haar ouders in Ghana komt en kennis maakt
met de kinderen van een kindertehuis (Hanukkah). Het geeft een goed beeld van het leven in
Ghana. Marieke Dijkers heeft op diverse scholen presentaties gehouden en voorgelezen uit

haar boek. Als het in haar agenda past, is ze bereid een presentatie te geven
(mdijkers@hotmail.com).
Als u besluit een actie* voor Hanukkah (kindertehuis en school) te koppelen aan dit
Afrikaproject, dan zullen we zorgen dat alles kosteloos gebracht en weer gehaald wordt.
Voor verdere informatie pem.vd.berg@quicknet.nl.
Met vriendelijke groeten,

P. van den Berg
* Een school in Velserboek heeft een spaaractie gehouden. Een andere school een
sponsoractie. En weer een andere school heeft een presentatie voor de ouders
gehouden (tegen betaling) van hun creatieve activiteiten, muziek, dans, schilderen, kralen
maken. Ook hebben zij hun creatieve producten voor het goede doel verkocht.
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