
  Flynn-Stap 2 

Dit is Henry, de papa van Flynn, wie is jouw papa?  

 

 Beluister de audio opname: “Ik ben Henry” 

“Mijn naam is Henry. Ik kom uit Oeganda, ik ben Belg. Ik ben de papa van Flynn, Kato en 

Gil. Het is zeer tof om hier samen te leven. Soms is het heel tof, soms minder tof. We zingen 

heel graag in de auto. Als we ergens gaan, ieder zingt liedjes uit de klas. Ik ken niet veel 

liedjes omdat ik hier niet gestudeerd heb in de lagere school. Maar ik heb ondertussen veel 

liedjes geleerd.”  

Achtergrondinfo: Henry spreekt Luganda met zijn familie in Oeganda. Hij spreekt Nederlands, Frans en Engels op het werk. 

Thuis spreken ze Nederlands. Henry gaat zijn kinderen halen van school, met de auto. Dan zingen ze soms samen liedjes.  

* Je hoort op deze opname dat Henry het Nederlands niet helemaal correct beheerst. 

Indien de kinderen hierom lachen, kan je zeggen dat het inderdaad wat grappig klinkt, maar 

dat Henry toch verstaanbaar spreekt, en hij veel moeite heeft gedaan om Nederlands te leren. 

Hij kent bovendien vier talen !  

Vraag aan de  kinderen of hun ouders ook een andere taal spreken.  Bespreek mogelijke 

negatieve gevoelens hieromtrent. Sommige kinderen schamen zich immers als ouders in hun 

bijzijn een andere taal spreken: wat moeten mensen wel denken van mijn papa?  

** Wat weet je allemaal over de papa van Flynn? Wat kan jij allemaal over je papa 

vertellen? Ook hier kan je werken met een foto van hun papa waarbij ze tekenen of schrijven 

(***) wat hun papa tof vindt.  * Je kan ook een “papapop” doorgeven in de kring . Wanneer 

de pop aan hen wordt doorgegeven, vertellen de kinderen iets over hun papa met de beginzin: 

wat mijn papa leuk vindt, is…  

*** Toon de foto van de papa van Flynn toen hij jong was. Daar zie je hem ook in een 

voetbalkostuum, net zoals Gil en Kato (Gil en Kato in voetbalkostuum). Laat de 

kinderen foto’s meebrengen van hun papa toen hij klein was. Bevraag in een briefje wat 

hun vader vroeger graag deed. Indien er geen papa aanwezig is in het gezin vraag je het aan 

de vervangouder of andere ouder. Laat de kinderen in kleine groep vertellen over deze foto. 
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