
  Choesang-Stap 4-Villo 

 

Choesang gaat naar het KIK . Ga jij ook naar een 

speelplein – of kinderwerking in de vakantie?  

Toon de foto’s inschrijving KIK , Choesang en Veva, Choesang maakt een boot in klei.  

* Op de foto van de inschrijving zien we de mama van Choesang en Choesang die zich 

inschrijft voor de speelvakantie. Op de andere foto’s  , namelijk “Choesang en Veva”, 

“Choesang maakt een boot in klei” , zien we dat Choesang een boot aan het maken is in klei. 

Tijdens de speelvakantie was het thema “water” en kregen de kinderen de opdracht een boot 

te kneden in klei en die met allerlei dingetjes te versieren. We zien hoe juf Veva haar 

begeleidt. Laat de kinderen ook een boot in klei maken , met versieringen, zoals Choesang. 

* Organiseer een rollenspel rond een “inschrijfsituatie”. Kinderen moeten zich 

inschrijven om naar school te gaan, op kamp te gaan, op reis te gaan, mee te gaan op 

bosklassen, ... Ook op het stadskantoor gebeuren inschrijvingen , bijvoorbeeld in het 

geboorteregister, enzovoort. Bedenk een concrete , betekenisvolle inschrijfsituatie voor de 

kinderen en speel verschillende rollen: degene die inschrijft en degene die de inschrijving 

ontvangt.  Maak er een “inschrijfhoek” van met verschillende formulieren (die de kinderen 

eventueel zelf opmaken), verkleedattributen, pc, telefoon, enzovoort.  

* Vraag aan de kinderen/ouders of zij ook naar vakantiekampen gaan, met wie en 

waar. Misschien hebben ze daar ook foto’s van en kunnen ze die meebrengen om hierover te 

vertellen. Grijp deze foto’s aan om kinderen aan te sporen deel te nemen aan taal-, speel-, 

sportvakanties in de zomer. Nodig iemand van een speelpleinwerking, vakantiewerking in de 

buurt uit om te komen vertellen (aan de hand van fotomateriaal) over verschillende 

mogelijkheden. Gebruik hiervoor de brochures die uitgegeven zijn door de VGC (Vlaamse 

Gemeenschaps  Commissie) Je kan de vakantiegids met de verschillende mogelijkheden 

downloaden via volgende link: 

http://www.vgc.be/Cultuur/JeugdSpeelpleinenEnSport/Jeugd/Publicaties/Vakantiegids.htm 

(geraadpleegd in april 2012) 
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