ik deel

GOEDE VOORBEELD FICHE
ALLE GEKHEID OP EEN STOKJE

ALGEMENE INFO
Doelgroep: Alle leerlingen en ouders
Grootte groep: Hele school

Leeftijd: 4-12 jaar
Duur van de activiteit(en): Volledige dag
(+ voorbereiding tijdens de lessen)

STAP VOOR STAP

vooraf
Organisatoren (wie + aantal): Minstens één leerkracht nodig voor organisatie en 2 begeleiders tijdens de activiteit
Tijdsinvestering: zeer weinig   weinig matig veel

zeer veel

Startbudget: geen weinig matig veel zeer veel

de activiteit
Basisschool ‘de Reinpad’ in Genk ging aan de slag rond het delen van
eten. De leerlingen werden wegwijs gemaakt in de wereld van het delen
en werden aangespoord om fruit en de overschot aan chocolade die
ze thuis hadden liggen te delen. Samen met juf Hanne en juf Havana
werden al het fruit en de chocolade verzameld.
Op de familiedag (cfr. schoolfeest) werd onder deskundige leiding van
de 2 juffen het fruit voorbereid en een chocoladesaus gemaakt. Iedereen
was welkom om (gratis) zijn eigen fruitstokje te maken en te overgieten met de overheerlijke chocoladesaus.

‘ik deel’ is een initiatief van Ecolife, Studio Globo, Broederlijk Delen, MOS Vlaanderen en Internationaal Vlaanderen.
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resultaat

Weinigen konden weerstaan aan de lekkere fruit- en chocoladestand.
Iedereen stelde zijn eigen stokje samen met zijn/haar favoriete fruit.
Niets dan lachende gezichten dus.
Zo slaagde ‘de Reinpad’ erin om een leuke activiteit te doen en een
oplossing te vinden voor het overschot aan chocolade of fruit dat
thuis dreigt slecht te worden.
Met het fruitoverschot werd in de opvang met de kindjes fruitsalade,
smoothies en appelmoes gemaakt. De restjes chocolade gingen in
de chocolademelk. Zo hebben deze kinderen de kans gekregen om verschillende soorten
fruit te proeven, waaronder exotisch fruit.

let op

Zelfs werken met fruit kan een beetje gevaarlijk zijn. Daarom is het belangrijk vooral de
jongste kleuters te begeleiden met het snijden en het rijgen van het fruit.
Om een leuke mix te krijgen op de dag zelf, stimuleer je de leerlingen ook best om wat
anders mee te brengen dan enkel appelen en peren.
Een (kleine) moeilijkheid van deze activiteit was dat het op voorhand moeilijk in te schatten
was hoeveel fruit ouders gingen meegeven en hoeveel deelnemers er zouden zijn. Voorzie
daarom zeker een oplossing voor een mogelijk overschot aan al dan niet gesneden fruit.
Weggooien zou jammer zijn!

Extra tips?
Meer informatie over deelactiviteiten vind je op www.ikdeel.be.
Kijk ook eens naar de praktijkfiche “Potluck”.

Contactgegevens school:
Naam: Basisschool de Reinpad
Telefoonnummer: 089 322310
Contactpersoon: Bart Wijgaerts

Gemeente: Genk
E-mail: bs.genk.centrum@g-o.be
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