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Henry, de papa van Flynn woonde vroeger in Oeganda. 

Wo(ond)en je ouder(s) of grootouder(s) ook in een ander 

land? 

** Laat de kinderen op een wereldkaart zoeken waar België ligt.  Je laat ze daar bijv. de 

klasfoto op prikken.  Vervolgens daag je hen uit om te zoeken waar Oeganda ligt.  Als ze het 

verhaaltje goed hebben beluisterd , weten ze dat Oeganda in Afrika ligt. Gebruik de foto 

van de ouders en de zus  van Henry. Prik deze foto dan op het land Oeganda.  **Bevraag en 

inventariseer de afkomst van de ouders en grootouders van de kinderen uit je klas.  Laat de 

kinderen een foto meebrengen die in dat land getrokken is (eventueel mag dit een 

vakantiefoto zijn of kunnen oudere kinderen ook al afbeeldingen zoeken op internet), en deze 

foto op de juiste plaats prikken.  Maak je prikker met een touwtje vast aan de prikker met de 

klasfoto uit België.  Laat de kinderen daarna in de grote groep vertellen over hun familie of 

land van herkomst van ouders of grootouders.  Maak hier tijd voor. Het is heel kostbaar voor 

de kinderen hierover te kunnen vertellen. ***Op het einde krijg je een mooi visueel overzicht 

van de afkomst van alle ouders of grootouders. Koppel hier groepsopdrachten aan. Bijv. Wie 

woont het verst van België? Hoeveel ouders of grootouders komen uit hetzelfde land? Schrijf 

alle landen op waar de ouders of grootouders afkomstig van zijn.  Zoek de vlag (op 

internet) die bij dat land past. Schakel oudere kinderen uit de hogere leerjaren hiervoor in.d 

Laat de kinderen deze vlag tekenen en kleuren en deze bevestigen op de wereldkaart bij het 

land. 

**  In de schrijfhoek/ of als schrijfopdracht kan je woordkaarten (laten) maken van de 

verschillende landen. Je geeft de kinderen de opdracht om de naam van het land mooi (te 

schrijven en daarna op de wereldkaart te bevestigen.  

**  Laat ouders of grootouders naar de klas komen en vertellen over hun land van 

herkomst.  Dat is een hele beleving voor de kinderen!  

*** Later in het verhaal komt ook het geld uit Oeganda ter sprake. Een zinvolle opdracht 

kan zijn om op te zoeken op internet welk geld in het land van herkomst van hun familie 

wordt gebruikt en ook dat bij het betreffende land te prikken.  

 


