
  Otman – Stap 4 - Spelletje 

Bij Otman thuis vieren ze het geboortefeest van 

Mohammed , het Suikerfeest,… en bij jullie? 

** In het verhaal komen in de ***versie het geboortefeest van Mohammed en het 

Suikerfeest aan bod. Op volgende sites vind je uitleg en verwerkingssuggesties (met 

verhalen, gerechten, afbeeldingen, enzovoort.)over deze feesten: 

-http://www.beleven.org/feest en  

-http://www.kuleuven.be/thomas/basisonderwijs/in_de_kijker/8_ramadan.php 

- http://www.kinderpleinen.nl link: wereldgodsdiensten en geloof in de wereld/heilige huisjes 

* In het prentenboek: van G. Van Midden, L. Van ’t Hof en L. van de Oudeweetering
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maken kinderen samen met Luuk en Latifa kennis met de gewoonten en rituelen rond een 

geboorte, zowel in de christelijke als in de islamitische traditie.  Daarbij horen twee 

miniboekjes met de geboorteverhalen van Mohammed en Jezus. Mooi uitgewerkte activiteiten 

over geboorte in verschillende culturen (met foto’s, achtergrondinformatie... ) vind je op 

www.foyer.be/icopronto. De registratie is eenvoudig.  

* Het is echter best om naar aanleiding van dit thema aan te sluiten bij de feesten die 

de kinderen thuis vieren...Observeer, beluister bij de kinderen of de ouders welke feesten 

belangrijk zijn voor hen.  Je kan dit ook op voorhand bevragen. In bijlage vind je een 

voorbeeld van een vragenlijst voor ouders over feesten die ze al dan niet thuis vieren.
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Vraag foto’s over feesten die gevierd zijn of raadpleeg de kalender “Feesten met de buren”
3
. 

Een overzicht van de feesten in verschillende godsdiensten vind je ook op de wereldfeesten 

almanak , namelijk http://www.beleven.org/feest. Gebruik die dan bijvoorbeeld bij het maken 

van het spel of koppel er een godsdienstactiviteit aan. Suggesties vind je op de sites die 

hierboven vermeld staan. Raadpleeg interreligieuze kalenders om stil te staan bij een feest 

dat sommige kinderen van je klas misschien vieren in deze periode. Vraag de kinderen 

wie weet wat dat voor ’n feest is en of iemand er iets over wil vertellen.  
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