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VERANTWOORDING VANUIT DE MARNIX ACADEMIE 

Het jaarthema op de Marnix Academie voor het collegejaar 2012-2013 is: 

“Voor de oorlog niet geboren” 
 
Dit is een vrije invulling van het thema ‘Vrede en Conflict’ uit 'Vensters op de wereld'. In de 
inleiding op het thema staat: 
 
Bij onderwijs voor wereldburgerschap is de problematiek van oorlog en vrede een belangrijk 
onderwerp. Voor de meeste jongeren in Nederland zijn de wreedheden en het leed van oorlog en 
geweld gelukkig ver van hun bed. Het is echter van wezenlijk belang hiervan kennis te hebben, 
zowel in historisch perspectief (bijvoorbeeld de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog) als wat 
betreft de wereld van vandaag. Zonder inlevingsvermogen en empathie met slachtoffers dreigt 
onverschilligheid voor conflicten die ver weg zijn.   
 
De Marnix Academie werkt dit collegejaar nauw samen met ‘War Child’ bij de invulling van het 
thema.  
Bron: http://portal.hsmarnix.nl/marnixacademie/Pages/jaarthema.aspx  
 
Daarom nu de volgende vraag aan de studenten vanuit de Marnix Academie: 
Wil jij je ook inzetten? Misschien kun jij wel een WarChild actie organiseren op jouw 
stageschool? Voor 12 euro haal je de oorlog uit een kind. Marco Borsato heeft aangegeven het 
geweldig te vinden om zich met zijn allen in te zetten voor hetzelfde doel: Nog meer 
oorlogskinderen helpen met het opbouwen van een geweldloze toekomst! 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EBWUKA5mvD0  

Laat je creativiteit de vrije loop en wie weet organiseer jij wel een topactie!  

Komt je plan tot een mooie uitvoering? Maak hier een filmpje bij en stuurt het  didactisch 
ontwerp, inclusief een beoordeling van de  uitvoering door je stageschool naar 
g.devries@hsmarnix.nl, voor 1 december 2012. 

Bron: Gerard de Vries, 10 oktober 2012 Marnix Academie 

 

  

http://portal.hsmarnix.nl/marnixacademie/Pages/jaarthema.aspx
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EBWUKA5mvD0
mailto:g.devries@hsmarnix.nl
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VERANTWOORDING VANUIT DE KERNDOELEN BASISONDERWIJS  

Hieronder staan de kerndoelen beschreven waar het War Child project aansluiting bij heeft. 
Vervolgens staat per kerndoel beschreven hoe de uitwerking van het kerndoel er in de praktijk 
van dit project zal uitzien. 

 Kerndoel 37 

 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde 

normen. 

 De leerlingen worden geconfronteerd met algemeen aanvaarde 

(Nederlandse) normen en gaan hierover met elkaar in gesprek. Wanneer 

het om War Child gaat, zullen de leerlingen gaan vergelijken met hoe er in 

oorlogsgebieden met elkaar wordt omgegaan. 

 Kerndoel 38 

 De leerlingen leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van 

mensen. 

 Er zullen dit project veel gesprekken worden gevoerd tussen leerlingen 

onderling waar het gaat over vragen als “Zou jij angst kunnen vergeten?”, 

“Wie zijn je vijanden en hoe gedraag je je tegenover je vijanden?”, “Mogen 

kinderen werken?” en “Zijn kindsoldaten slecht?” 

Het is van belang te letten op de sfeer in de klas. Reageert de klas 

respectvol, ook als zij het niet eens is met een opvatting? 

 Kerndoel  47 

 De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te 

vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de 

perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, 

cultuur en levensbeschouwing. 

 De leerlingen kennen de eigen omgeving en weten het één en ander over 

bijvoorbeeld de kwaliteit van wonen en werken in Nederland, de 

welvaart en de cultuur van Nederland.  

Als je spreekt over onderwerpen als bestuur en welvaart van gebieden 

elders (buitenland) hebben de leerlingen de kennis die zij hebben van 

nieuwsberichten etc..  Door tijdens dit project oorlogsgebieden te 

vergelijken met hun eigen omgeving, leren de leerlingen belangrijke 

aspecten te onderscheiden op onder andere vanzelfsprekendheid. 

Het gaat tijdens dit project om kennis van en betrokkenheid bij de wereld buiten Nederland. Ook 
wordt er een beroep gedaan op participatie in de pluriforme maatschappij in eigen land. ↓ 
 “Is het niet vreemd dat wij het in Nederland normaal vinden schietspelletjes te spelen, terwijl er 
in andere landen kinderen ontvoerd worden om als kindsoldaat te gaan werken, waar zij moeten 
leren schieten?” 
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Het gaat bij War Child om problemen die zich uitstrekken tot buiten de grenzen van de nationale 
gemeenschap. Je kunt leerlingen niet vragen het probleem op te lossen. Kinderen die te maken 
krijgen met oorlog is een mondiaal probleem. De kinderen in de klas kunnen dit niet oplossen. 
Dat is de reden waarom het belangrijk is duidelijk te zijn in het feit dat de leerlingen hun steentje 
kunnen bijdragen door de hulp die in de oorlogsgebieden aanwezig is, te steunen. De leerlingen 
moeten weten waarom en hoe zij kunnen helpen. Belangrijk is dat er gelet wordt op de emoties 
van de leerlingen. Het is niet de bedoeling dat zij zich enorm schuldig gaan voelen en niet met 
hun gevoelens overweg kunnen. Het moet serieus worden behandeld, maar eveneens luchtig 
blijven. Betrokkenheid is het belangrijkste sleutelwoord. Dit wordt tijdens het project 
gerealiseerd met betrekking op kennis, vaardigheden en waarden die van belang zijn bij een 
internationale oriëntatie op de samenleving. 

De subdoelen die dit project onder andere behaald worden zijn: 
 Leerlingen vergaren achtergrondinformatie over andere landen en andere leefsituaties. 
 Leerlingen geven vorm aan hun sociale betrokkenheid. 
 Leerlingen verwoorden en ontwikkelen hun mening over de wereld. 
 Leerlingen worden gestimuleerd om te lezen. 
 Leerlingen ontwikkelen hun creativiteit. 
 Leerlingen leren samenwerken. 
 Leerlingen leren reflecteren. 
 Leerlingen leren omgaan met emoties. 

 
  



Anouk van Beek          

 
Datum November 2012  
Onderwerp Actiedag groep 8 Insingerschool voor  War Child  
Blad 6/16 

 

OVER WAR CHILD 

Ter informatie: De informatie die hieronder staat beschreven is totaal ontleend aan de website van 
War Child op 15 november 2012. 

 
De missie van War Child is helder: zoveel mogelijk kinderen in conflictgebieden helpen hun 
oorlogservaringen te verwerken met onder andere bescherming, psychosociale hulp en 
onderwijs, en ervoor te zorgen dat ze in een veilige omgeving samen kunnen bouwen aan een 
vreedzame toekomst. Want kinderen horen niet thuis in oorlog. Nooit.  

Samen met onder andere ambassadeurs, donateurs, bedrijven, overheden, actievoerders en 
vrijwilligers werkt War Child sinds 1995 voor kinderen die leven in gebieden waar oorlog is of 
was.  

War Child zet zich in voor een beter leven van honderdduizenden oorlogskinderen. War Child 
helpt ze met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen, het weer contact durven maken 
met andere mensen en het opbouwen van zelfvertrouwen. Ze zorgen ervoor dat ze leren lezen, 
schrijven, rekenen of een vak leren. En creëren een veilige omgeving waar ze weer tot zichzelf 
kunnen komen en een stabiele en vooral vreedzame toekomst kunnen opbouwen. Dat doen ze 
wereldwijd. Van Colombia tot Afghanistan, omdat die kinderen daar recht op hebben. 

Bescherming 
Als je je bedreigd voelt, op welke manier dan ook, kom je niet tot rust. Een veilige omgeving is 
dan ook een absolute voorwaarde om de kinderen van War Child te kunnen helpen. Dat betekent 
niet alleen een hek om een school. Of een slot op de deur. Veiligheid omvat veel meer. 
 
Psychosociale hulp 
Oorlog verwoest niet alleen gebouwen. Het ontwricht hele samenlevingen. De effecten van 
oorlog op kinderen zijn hierdoor vaak desastreus. Vertrouwen is weg, angst en somberheid 
liggen op de loer. Om die kinderen goed te kunnen helpen is het naast het bieden van mentale en 
emotionele bijstand dan ook essentieel om ook hun sociale omgeving te 'repareren'. Dit doet 
War Child met uitgekiende psycho-sociale hulpprogramma's.  

Onderwijs 
War Child organiseert geen normaal basis- of secundair onderwijs. Maar scholing vormt wel een 
essentieel onderdeel van de programma’s. School biedt regelmaat, structuur. En perspectief 
natuurlijk. Zo leren ze kinderen lezen en schrijven en zorgen ze voor catch-up onderwijs, 
versneld basisonderwijs voor kinderen die door de oorlog geen leraar hebben gezien. Ook leren 
ze hen een vak. Leren ze hen wat hun rechten zijn. En helpen ze de kwaliteit van het lokale 
onderwijs te verbeteren, door plaatselijke leraren te trainen. Praktisch onderwijs dus, als 
onderdeel van het totale War Child programma. 

Zo doet War Child het 
Alleen het alfabet leren is niet genoeg om wantrouwen weg te nemen. En niemand is gebaat bij 
een toneelstuk over kinderarbeid zonder publiek. Twee maanden met alleen kinderen muziek 
maken en zingen heeft even een ontspannend effect, maar weinig blijvende impact. War Child’s 
hulpverlening vraagt dan ook om een aanpak met methodes die nauw met elkaar verbonden 
zijn, diep wortel schieten in de gemeenschap, en gericht zijn op de toekomst. 
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Participatie 
Als een heel dorp samen oplet of het goed gaat met de kinderen, oog heeft voor hun belangen, is 
dat vaak een prettige en veilige plek om te zijn. Dat is hier zo, maar ook in Afrika, Zuid-Amerika 
of het Midden-Oosten. War Child geeft kinderen de hoofdrol in het creëren van die veiligheid. 
Belangrijk onderdeel van de War Child programma’s is om de kinderen actief een rol te laten 
spelen in het voorlichten van hun sociale omgeving. Participatie. Zoveel mogelijk mensen 
structureel betrekken bij hun ontwikkeling. 

Gelijkwaardigheid 
Ieder kind verdient het om zich in vrede te kunnen ontwikkelen. Ongeacht ras, geloof, leeftijd of 
geslacht. Om niet gediscrimineerd te worden. Dat is zo bepaald in de Verenigde Naties, dat is ook 
de overtuiging van War Child. 

Creatieve methodes 
Creativiteit maakt krachten los die oorlogskinderen in staat stellen sterker te worden. Dat is 
moeilijk uit te leggen. Creativiteit ervaar je door te doen. De programma’s van War Child zijn dan 
ook gericht op het aanboren van die creativiteit, op alle gebieden waarop War Child actief is. Op 
het toepassen ervan bij de verwerking van ingrijpende ervaringen. Bij het pleiten voor meer 
inspraak van kinderen bij lokale overheden. En bij het streven naar bescherming van 
kinderrechten, het streven naar vrede.  

Conflict bewustzijn  
Werken in oorlogsgebieden is een complexe zaak. Met welke partijen krijgt War Child te maken, 
wat zijn de spanningen, welke organisaties zijn er al actief. Hoe kunnen ze het beste en het meest 
efficiënt een duurzaam verschil maken. En zoveel mogelijk kinderen en hun omgeving helpen. 
Op een veilige manier, zonder een negatieve invloed te hebben in eventuele spanningen en 
bovenal: op de kinderen zelf.  

Op deze niveaus 
Het is lang en hard werken om oorlogskinderen uitzicht te geven op een betere toekomst. Daar 
schrikt War Child niet voor terug, want de programma’s van War Child hebben effect. En ze 
weten dat het creëren van een situatie waarin meer oog is voor de belangen van kinderen niet in 
1 dag geregeld is. Om dit effect over de lange termijn uit te smeren, ervoor te zorgen dat er een 
basis ligt waarmee de samenleving zelf verder kan, opereert War Child op verschillende niveaus. 

Directe Hulp 
Natuurlijk geeft War Child vooral aandacht aan de oorlogskinderen zelf. Het draait tenslotte om 
hen. Door met creatieve en praktische programma’s hun emotionele en sociale vaardigheden te 
versterken, zorgen we al meteen voor ontspanning. En dat is pas het begin.  

Lokale Capaciteit vergroten 
Doel van de programma’s van War Child is een structurele basis leggen in de landen waar we 
actief zijn, om de rechten van de kinderen blijvend te beschermen, en hun belangen beter te 
behartigen. Die basis leggen we door kennis te vergroten bij zoveel mogelijk partijen, vooral 
lokale organisaties.  

Wetten en beleid beïnvloeden  
War Child heeft te maken met internationale wetgeving, overheden, multinationals, wereldwijd. 
Dan is het belangrijk om te weten wie precies waar verantwoordelijk voor is, en om diegenen te 
wijzen op hun verplichtingen. War Child staat stellig op voor de rechten van het kind. En omdat 
het om kinderrechten gaat, betrekken we de kinderen zelf in deze lobby. Zodat ze direct invloed 
kunnen uitoefenen op de machthebbers die hen moeten beschermen.  
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LESSEN 

BEGINSITUATIE 13 NOVEMBER 2012 

De verhalen en filmpjes van kinderen in oorlogsgebieden zijn niet zomaar uit de lucht komen 
vallen. Ze zijn gebaseerd op ware gebeurtenissen. Dat is best indrukwekkend. Het kan zijn dat 
leerlingen emotioneel geraakt worden door wat ze lezen en horen. Andere kinderen willen 
misschien meer weten over de achtergrond van alle verhalen en over het werk van War Child.  
Ook zijn er leerlingen die wat meer kennis hebben over het werk van War Child, doordat zij er 
bijvoorbeeld in een eerdere klas een spreekbeurt over hebben gehouden. 

LESPLANNING 

Dinsdag 13 
november 2012 

Les 1 ‘Eerste’ kennismaking War 
Child 

 De leerlingen hebben aan het 
einde van de les hun 
voorkennis over War Child 
opgehaald. 

 De leerlingen leren over de 
gebeurtenissen in 
oorlogsgebieden en over het 
werk van War Child. 

 De leerlingen geven vorm aan 
hun sociale betrokkenheid. 

 De leerlingen leren omgaan met 
emoties. 

Les 2 Liedteksten War Child  De leerlingen leggen zelf 
betekenisrelaties tussen 
woorden. 

 De leerlingen oefenen met 
figuurlijk taalgebruik. 

 Leerlingen geven vorm aan hun 
sociale betrokkenheid. 

Disndag 20 
november 2012 

Les 3 Waar werkt War Child?  De leerlingen leren de 
ruimtelijke inrichting van de 
eigen omgeving te vergelijken 
met die in omgevingen in het 
buitenland. 

 De leerlingen leren omgaan met 
kaart en atlas en ontwikkelen 
een eigentijds geografisch 
wereldbeeld. 

Les 4 Uitleg en voorbereiding 30 
november – actiedag. 

 De leerlingen geven vorm aan 
hun sociale betrokkenheid. 

 De leerlingen oefenen hun 
organisatie- en 
samenwerkingsvaardigheden. 

Vrijdag 23 
november 2012 

Les 5 Voorbereiding 30 november 
– actiedag. Plannen maken. 

 De leerlingen geven vorm aan 
hun sociale betrokkenheid. 

 De leerlingen oefenen hun 
organisatie- en 
samenwerkingsvaardigheden. 

Dinsdag 27 
november 2012 

Les 6 Voorbereiding 30 november 
– actiedag. Posters etc. 
maken. 

 De leerlingen geven vorm aan 
hun sociale betrokkenheid. 

 De leerlingen oefenen hun 
organisatie- en 
samenwerkingsvaardigheden. 
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Donderdag 29 
november 2012 

Les 7 Voorbereiding 30 november 
– actiedag. Is alles aanwezig 
op school? 
Duurloopinkomsten 
inventariseren. Hoe benader 
je bezoekers op de markt? 
Marktruimte inrichten. 

 De leerlingen geven vorm aan 
hun sociale betrokkenheid. 

 De leerlingen oefenen hun 
organisatie- en 
samenwerkingsvaardigheden. 

Vrijdag 30 
november 

Les 8 Laatste voorbereidingen  De leerlingen geven vorm aan 
hun sociale betrokkenheid. 

 De leerlingen oefenen hun 
organisatie- en 
samenwerkingsvaardigheden. 

Uitvoering Duurloop, voetbaltoernooi, 
markt. 

 De leerlingen geven vorm aan 
hun sociale betrokkenheid. 

 

 
 

BESCHRIJVING LES 1 

 “Eerste” kennismaking met War Child 
 

1. Ik heb  de leerlingen verteld dat we het gaan hebben over oorlog. Als activering van de 
voorkennis maakten de leerlingen in het eigen groepje een woordweb bij het woord 
oorlog. Het was de bedoeling dat de 
leerlingen om de beurt iets 
opschrijven, zodat iedereen de kans 
kreeg om mee te denken en mee 
deed.  
Het woordweb is onderverdeeld in 
drie categorieën. Deze dienen als 
denkstappen. 

1. Hoe? Wat gebeurt er? 
2. Waarom? 
3. Wat doen we eraan? 

 
 

2. Ik benoemde het feit dat als er ergens 
oorlog is, hier ook vaak kinderen het slachtoffer van zijn. Zij hebben het vaak zwaar, 
hebben veel meegemaakt, zijn bang en verward. 
 

3. Ik heb de klas gevraagd wie ‘War Child’ kent? Wat betekent “war chid” eigenlijk als je het 
vertaalt? 

a) Ik liet de leerlingen het filmpje zien over war child – voor kids zien (6:10 min) 
http://www.youtube.com/watch?v=dlwIEsRAfu0  
De kans was groot dat het filmpje grote indruk maakte. Ik heb de leerlingen even 
de kans gegeven om te verwerken wat zij gezien hebben door er even klassikaal 
over te praten of door ze kort in de groepjes te laten overleggen. 

b) Wie wilt iets zeggen/kwijt over het filmpje? 
c) Wat vind je van het feit dat er kinderen zijn zoals jij op deze wereld die op deze 

manier worden geconfronteerd met oorlog? 
 

http://www.youtube.com/watch?v=dlwIEsRAfu0
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4. Na het zien van bovenstaand filmpje, kwam het idee vanuit de leerlingen zelf om iets te 
organiseren. Zij waren o.a. door het filmpje gemotiveerd om zich in te zetten.  
Ik vertelde de kinderen dat de klas zich de komende weken gaat inzetten voor War Child. 
De bedoeling is een activiteit te organiseren waarin de leerlingen geld gaan inzamelen 
voor War Child om “de oorlog uit een kind te halen”. 
 

5. De leerlingen kregen 5 tot 10 minuten de tijd om in het groepje na te denken hoe zij als 
groep ervoor kunnen zorgen dat er straks kinderen zij die door War Child kunnen 
worden geholpen. Hoe kunnen wij aandacht vragen voor War Child en zo geld 
inzamelen? Ik heb benoemd dat een idee als “geld inzamelen” niet concreet genoeg is. 
Hoe kun je de activiteit uitvoeren? 
 

6. Na deze brainstormactie besprak ik de ideeën van de groepjes  klassikaal en noteerde ik 
de ideeën globaal in een document. De kans was groot dat er op een later moment nog 
leerlingen kwamen met nieuwe ideeën. Deze konden dan  eventueel worden toegevoegd. 

 
 

BESCHRIJVING LES 2 

War Child – 2 liedjes en de betekenissen van de songteksten 
 

1. Terugblik op les 1: Introductie Project War Child. Wat is het hoofddoel 
van War Child? “Haal de oorlog uit een kind”.  
 

2. Ik deelde iedere leerling “kopieerblad 2 Liedteksten War Child” uit 
waarop de songteksten van twee nummers staan genoteerd. 
 

3. Ik vertelde de leerlingen dat zij zo direct twee liedjes gaan 
beluisteren die een redelijk verdrietige, serieuze tekst hebben. Ik 
sprak naar de leerlingen uit dat ik erop vertrouw dat de leerlingen 
serieus naar de tekst kunnen luisteren.  
 

4. Na het luisteren van lied 1: Marco Borsato, De speeltuin (2:15 min) 
besprak ik even kort de volgende punten: 

 “Morgen zal het vrede zijn” 
→ Wat wordt er bedoeld met morgen in deze 

zin? > toekomst … 
 “Maar al ben je uit de oorlog, gaat de oorlog ooit uit jou?” 

→ Wat wordt er met deze zin bedoeld? Ik groep 8 kwam de 
vergelijking naar boven met een tatoeage. 

→ Koppelen naar “Niemand ziet hoe klein je bent” → de oorlog houdt 
geen rekening met of jij een kind bent. Je krijgt grote problemen waar een 
volwassene eigenlijk al niet goed mee kan omgaan. Laat staan een kind. 

 
5. De leerlingen maakten de vragen die staan beschreven in het kader op het blad. 

 
6. Ten slot beluisterde de klas lied 2: Wat zou je doen, Marco Borsato & Ali B (4:02). De 

leerlingen mochten meezingen/rappen, maar mochten ook meelezen en kijken wat de 
tekst te maken had met War Child.  
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BESCHRIJVING LES 3 

Waar werkt War Child? 

1. Terugblik op les 1 en 2 
 

2. Inleiden met de vraag wie al eens op de website is geweest van kidsforwarchild.  
 

3. Vandaag hebben we bekeken in welke landen War Child actief is. 
 

4. Als introductie op de volgende opdracht had ik alvast een poster gemaakt voor ons eigen 
land: Nederland. Hierover hebben we een gesprekje gevoerd. Heeft een kind in een 
oorlogsgebied meer hulp nodig of verdient hij meer hulp dan een kind hier in Nederland 
in een asielzoekerscentrum dat moest vluchtten uit een oorlogsgebied?  
 

5. Ik heb de groep in willekeurige groepjes van 3 personen verdeeld. Elk groepje kreeg één 
land toegewezen waarmee zij aan het werk gingen. Zij maakten een poster en 
benoemden daarop waarom er oorlog was/is in hun land, wat de gevolgen ervan zijn, 
hoe is het er nu en wat doet War Child in het bewuste land? Verder moesten zij hun land 
opzoeken in de atlas. Wat zijn de buurlanden en hoe ziet de vlag van het land eruit? Ook 
deze gegevens kwamen op de poster te staan. 

BESCHRIJVING LES 4 T/M 8 

De lessen 4 t/m 8 stonden volledig in het teken van voorbereiding. Voorbereiding voor de grote 
actiedag. De klas was het erover eens dat er een markt georganiseerd moest worden, maar hoe? 
Wat kun je doen op een markt, hoe benader je de mensen, hoe bereid je jouw activiteit voor, 
welke spullen heb je hiervoor nodig etc.. De leerlingen  kregen allemaal een ‘inschrijfformulier 
kleine activiteit’ waarop ik vragen had gezet, zodat de leerlingen moesten nadenken over de 
uitvoermogelijkheden.  

De eerste dag kwamen hier vooral wilde plannen uit naar boven. Ik heb deze plannen vervolgens 
geïnventariseerd, zodat ik deze met de leerlingen kon doorspreken. Er moest wel variatie zitten 
in de activiteiten op de markt. De leerlingen hebben hun plannen aangepast zodat deze 
vervolgens konden worden goedgekeurd. De lessen daarna zijn we bezig geweest met het 
voorbereiding van deze kleine activiteiten. Prijslijsten maken, posters maken, 
boodschappenlijstjes, taakverdelingen enzovoort kwamen naar voren. Als leerkracht had ik deze 
lessen, eigenlijk gedurende het hele project, een sturende rol.  

Één groepje wilde een voetbalwedstrijd organiseren voor de groepen 5 t/m 7. Dit werd goed 
opgevangen door de rest van de klas en werd gepland op de middag voor aanvang van de markt 
voor deze groepen. Zij zijn tijdens de voorbereidingen druk geweest met inventariseren in welke 
klas er hoeveel leerlingen mee wilden doen, teams maken, geld binnenhalen (€1,50 per 
deelnemer) enzovoort.  
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VRIJDAG 30 NOVEMBER, ACTIVITEITENDAG 

Vrijdag 30 november 2012 heeft voor groep 8 van de Insingerschool volledig in het teken 
gestaan van War Child. Zij zijn er deze dag voor gegaan zoveel mogelijk kinderen uit de oorlog te 
halen. De leerlingen van groep 8 zijn de dag begonnen met een duurloop. Hiervoor hebben zij 
sponsoren gezocht in de familie- en vriendenkring. Hiervoor heb ik een formulier gemaakt dat 
zij samen met het sponsorgeld uiterlijk donderdag 29 november moesten inleveren. De 
opbrengsten van deze duurloop alleen al, waren hoger dan het streefbedrag van €600 voor de 
gehele actie. Dit was overweldigend. De duurloop na de gymles in een koud en nat bos mocht de 
leerlingen er niet van weerhouden zich voor de volle 100% in te zetten. Dit hadden zij hun 
sponsoren namelijk beloofd! 

Bij terugkomst op school begonnen de laatste voorbereidingen voor de markt voor de groepen 1 
t/m 4 en hun ouders. De speelzaal hebben we donderdagmiddag al zo goed als klaargemaakt. 
Het was een kwestie van slingers en promotiemateriaal ophangen en de laatste kraampjes 
klaarmaken. Om kwart voor twaalf werden de leerlingen door hun ouders opgehaald uit de klas 
en kwamen naar de markt. Binnen de kortste keren was het een drukte van jewelste. Kinderen 
werden geschminkt, kochten cakejes, deden een spelletje blikgooien of kochten een 
handgemaakt armbandje. Een uur later keerde de rust langzaam aan terug. De kraampjes 
werden weer netjes gemaakt. Sommige groepjes moesten naar de Albert Heijn. De liters soep 
waren erg populair geweest en ook werden er nieuwe prijsjes gekocht en lolly’s. Zo was er weer 
genoeg voorraad voor de markt ’s middags waar de groepen 5 t/m 8 voor uitgenodigd waren.  

Eerst was het om één uur tijd voor het georganiseerde voetbaltoernooi! De voetballers deden 
erg hun best en de organisatie zorgde voor eerlijke scheidsrechters, een goede puntendoelsaldo 
administratie en heerlijke snacks voor een kleine prijs. Hierdoor was het publiek van 
leerkrachten en medeleerlingen uiterst enthousiast. Binnen het team dat gewonnen had werd 
een bal verloot voor de klas van die leerling. 

Om kwart over twee was ook de markt voor de hogere groepen aangebroken. Hier waren 
minder ouders aanwezig, maar toch hadden veel leerlingen een zakcentje meegekregen om iets 
te kopen waar de opbrengst van naar War Child gaat. Binnen no time waren de meeste 
kraampjes uitverkocht en kon het opruimen beginnen. Dit was even werk, maar iedereen kon 

terugkijken op een zeer geslaagde dag! De voorlopige opbrengst telt een ruime €1100! Een 

enorm bedrag, waar zo’n 90 tot 100 kinderen mee geholpen kunnen worden. 

Het geld gaat deze dagen door de telmachine bij de bank zodat de precieze opbrengst bekend 
kan worden gemaakt. De bedoeling is om binnenkort een vrijwilliger van War Child uit te 
nodigen in de klas. We kunnen dan met de klas terugblikken op de totale actie en de vrijwilliger 
vragen uitleg te geven over waar ons geld naartoe gaat, om te proberen het uiteindelijke doel 
een gezicht te geven. Zo heeft ook dit betekenis voor de leerlingen en wordt het project op een 
passende manier afgesloten. 

Klik op de volgende link voor een video- en fotoreportage van deze dag. Zet het geluid aan. 
http://www.youtube.com/watch?v=briz0bJUJSI&feature=youtu.be  

  

http://www.youtube.com/watch?v=briz0bJUJSI&feature=youtu.be
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DUURLOOP 

De volgende brief is dinsdag 20 november aan de leerlingen van groep 8 meegegeven naar huis. 
 

Duurloop 30 november 2012 
 
Op vrijdag 30 november organiseert groep 8 een activiteitendag waar geld wordt ingezameld 
voor War Child. War Child zet zich in voor een beter leven van honderdduizenden 
oorlogskinderen door het creëren van een veilige omgeving waar zij weer tot zichzelf kunnen 
komen en een stabiele en vooral vreedzame toekomst kunnen opbouwen. 
Naast deze brief krijgt u nog een uitgebreid programma waarin de andere activiteiten staan 
uitgelegd.  
 
Eén onderdeel van die dag is:  de Duurloop. 
Wat is precies de bedoeling:  De kinderen van groep 8 lopen mee met deze 15 minuten durende 
loop (de 30e  november ´s ochtends, een parcours op het schoolplein of in het bos).  
U kunt het kind sponsoren met een van te voren door u bepaald vast bedrag.  
Het sponsorgeld geeft u aan het kind. 
Het geld gaat rechtstreeks naar War Child om de oorlog uit een kind te halen. 
Wij bedanken u bij voorbaat al voor uw medewerking en bijdrage!!!!!!!! 
 
Voor vragen kunt u mij bereiken op het volgende e-mailadres: 110038@student.hsmarnix.nl  
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Anouk van Beek, stagiaire groep 8 
Wiebe Vellema 
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Naam leerling .........................................     Groep:.......... 

(Het formulier en het geld dienen uiterlijk donderdag 29 november bij de Juf of Meester ingeleverd 

te worden!!!!). 

Naam sponsor Bedrag ontv. 

1.  €  

2. €  

3. €  

4. €  

5. €  

6. €  

7. €  

8. €  

9. €  

10. €  

11. €  

12. €  

13. €  

14. €  

15. €  

 

Totaal: € 

 

 

. 
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FAIRTRADE 

Groep 8 is ook bezig met het creatief fairtrade lesprogramma van Straight. De leerlingen hebben 
een werkstuk gemaakt dat volledig in het teken staat van fairtrade. Dat werkstuk wordt, evenals 
de werkstukken van klassen van andere scholen, gepresenteerd op een tentoonstelling. 
Bezoekers van de tentoonstelling kunnen voor een gering bedrag hun stem uitbrengen op hun 
favoriete werkstuk. De opbrengst van ieder werkstuk gaat naar goede doelen. Het goede doel 
van deze klas zal ‘War Child’ worden, zodat deze ook gekoppeld wordt aan dit project. 
Ik heb twee leerlingen uitgekozen die het leuk vonden om een opstel te schrijven over de keuze 
voor War Child als het goede doel dat gekoppeld wordt aan het werkstuk.  

 


