GOEDE VOORBEELD FICHE
KEIMOOIE KEIEN

ik deel

ALGEMENE INFO
Doelgroep: hele school		
Grootte groep: 520 leerlingen

Leeftijd: van 2,5 tot 12 jaar
Duur van de activiteit(en): 1 week

STAP VOOR STAP

vooraf

Organisatoren (wie + aantal): leerkrachten levensbeschouwing en ondersteunende klasleerkrachten
Tijdsinvestering: zeer weinig   weinig matig veel

zeer veel

Startbudget: geen weinig matig veel zeer veel

de activiteit

Het jaarlijkse schoolfeest stond in het teken van ‘delen’. We startten met het verhaal van
‘Max en de toverstenen’ op een eigentijdse manier in beeld te brengen met enkele collega’s van de school. Op youtube vind je vier filmpjes van Max en de toverstenen die hierbij
horen: deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4.
We kozen voor dit verhaal omdat er een duidelijke moraal in het verhaal zit. Wanneer je
iets neemt, geef je ook iets terug (delen, ruilen).

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

resultaat

De week vóór het schoolfeest werd alle leerlingen van de
school gevraagd om een kei mee te brengen. Met verf en
eenvoudig knutselmateriaal maakten ze er samen met hun
klasleerkracht keimooie keien van.
Op het schoolfeest werden alle keien verzameld in een
kraampje en mocht elke leerling een andere kei komen
kiezen.
Kinderen en ouders waren erg enthousiast:
“Wauuuuuuuuw”
“ Dit wordt mijn geluksbrenger!”
“Zo eenvoudig, maar zo bijzonder!” (ouders)

let op

Praktische zaken in verband met het nodige materiaal: bv. er is specifieke verf nodig voor de
verschillende soorten stenen.

Extra tips?
Meer informatie over deelactiviteiten vind je op www.ikdeel.be.
Kijk ook eens naar de praktijkfiches Weggeefkast of Ruilbeurs.

Contactgegevens school:
Naam: GBS Sint Jan 			
Telefoonnummer: 014 677 631
Contactpersoon:
Van Massenhoven Griet

Gemeente: Arendonk
E-mail: grietvm@hotmail.com

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

2

