
Rode draad 
 

Je kan het woord Sorpresa! als rode draad gebruiken tijdens de projectweken. Telkens er iets 

verrassend gebeurt in de klas of in de school, roep je “Sorpresa!”. Nodig de kinderen uit dat 

ook te doen. Dat kan grappig worden! 

Laat de kinderen een dagboek aanleggen, digitaal (een blog) of schriftelijk. Samen met de 

hele klas, of individueel. Als je een dagboek aanlegt met de hele klas, kunnen kinderen 

bijzondere gebeurtenissen opschrijven van die dag. Duid twee kinderen per dag als 

fotoreporter en verslaggever aan. Zij maken een relevante foto en een verslagje daarbij van 

die dag. De beginpagina’s van het dagboek kan je wijden aan de presentatie van zichzelf,  (zie 

verwerkingssuggesties eerste vertelplaat) , de presentatie van zus/broer of familie, de 

presentatie van hun vriend of vriendin,  eventueel ook vakantiefoto’s met commentaar zoals 

Daniel Felipe  deed (zie verder) 

Deze presentatie of logboek kan je ook gebruiken als je een soort optreden zou organiseren 

met de klas. Daniel Felipe treedt op met zijn vioolklas (zie vertelplaat en hoofdstuk 3 van het 

verhaal). En dit kan een aanleiding zijn om ook met de klas een optreden te organiseren 

waarbij ze iets naar voor brengen van hun eigen kunnen voor bijvoorbeeld de ouders of 

klasgenoten van een andere klas. Dit optreden kunnen muziekstukjes zijn, maar ook 

presentaties (zie verwerkingssuggesties eerste twee vertelplaten),een salsadans ,  het zingen 

van een liedje in de eigen moedertaal, de begeleiding van twee Spaanstalige liedjes van 

Youtube (Pin pon en het klinkerliedje) met begeleiding door eigen instrumenten, het vertellen 

van een vakantie aan de hand van foto’s, het verslag van een uitstap naar de luchthaven of de 

muziekacademie, het zingen van het themalied, .... Maak er iets leuks, interactief en 

verrassend van!  

Je kan een permanente reishoek inrichten die telkens na een vakantieperiode, lang weekend 

of klasuitstapje aangevuld wordt met voorwerpen, resultaten van activiteiten en foto- of 

beeldmateriaal. Ook kaarten, een wereldbol, boeken /prenten van verschillende soorten 

voertuigen zijn hier op hun plaats. Je kunt bestemmingen op wegwijzers zetten. De 

wegwijzers plaats je aan de hoek zelf of eventueel op de gang zodat ook de kinderen van de 

andere klassen of ouders geprikkeld worden om te komen kijken.  

 

 


