Brief voor de kinderen:

Het is bijna vakantie! Heerlijk genieten van de
rust. Toch krijg je een opdracht!
Je krijgt een envelop mee naar huis. In deze
envelop zit een gele ballon. Neem deze ballon mee
op reis in de vakantie. Misschien ga je een dagje
uit in de vakantie, naar het zwembad, naar familie,
misschien ga je in Nederland op vakantie of naar
het buitenland.
Blaas je ballon op en maak een foto op jouw
leukste vakantieplekje met de ballon. Ben je de
ballon vergeten? Knip dan zelf een ballon van geel
papier.
Voordat de vakantie voorbij is, krijg je een
mailtje van jouw nieuwe juf of meester.
Mail dan deze foto naar hem/haar toe.
Na de vakantie gaan we er in je nieuwe groep
wat mee doen!
Fijne vakantie!

Voor de leerkrachten:
Ken je het boek: de gele ballon
van Charlotte Dematons?
In dat boek vliegt een gele
ballon de hele wereld over. Op
elke pagina zie je prachtige
afbeeldingen van werelddelen.
Kinderen kunnen op elke pagina
de gele ballon gaan zoeken.

Wat moet je doen?
- Woensdag krijgen alle kinderen een enveloppe mee
naar huis met daarin een gele ballon. De uitleg wordt
naar iedereen gemaild. Vertel wel vast aan de
kinderen waarvoor het is. De bedoeling is dat de
kinderen een foto maken met de gele ballon in de
vakantie.
- Maak zelf ook een foto met een gele ballon in de
vakantie.
- Mail de kinderen van je nieuwe groep in de laatste
vakantieweek en herinner ze eraan dat ze de foto
naar je toe mailen.
- Print deze foto’s uit en hang ze op de eerste
schooldag op in de klas. Gebruik dit als een start
voor een gesprek over de vakantie en om kennis te
maken met elkaar.

Wat kun je nog meer doen in de eerste schoolweek?
(dit moet niet maar mag)
•

•

•

•

Leg het boek van Charlotte Dematons in de kring.
Laat de bladzijdes zien en vraag de kinderen of hun
foto op een van die plekken genomen is.
Maak van alle foto’s een gele ballon boek. Op die
manier kunnen kinderen wat bij hun foto gaan
schrijven of kunnen ze de vakantiebestemmingen nog
eens bekijken.
Laat elk kind vertellen over de plek op de foto.
Waar was het, waarom was het zo leuk, wie waren
er mee. Dit kun je in de grote kring doen maar ook
in kleine groepjes.
Speel: ik ga op reis en neem mee……doe dit door een
gele ballon door te geven aan elkaar. Steeds wordt
er een voorwerp bij bedacht.

Ballonnenspelletjes:
• Pak een gele, opgeblazen ballon. Laat een kind in het
midden zitten met de ogen dicht. De andere kinderen
geven de ballon achter hun rug door. Op een teken
van de leerkracht blijft de ballon bij iemand achter
de rug verstopt zitten. De leerling in het midden
krijgt drie pogingen om te raden waar de ballon
verstopt is. Zo oefen je meteen de namen.
• Ik zie ik zie wat jij niet ziet en de kleur is: geel.
• Tel tot 10. De kinderen zoeken allemaal gele
voorwerpen en leggen die in een gele hoepel neer.
• Maak twee of drie rijen. Laat de kinderen met de
benen wijd staan. Geef een opgeblazen ballon door

aan elkaar over de hoofden van de kinderen heen. De
achterste geeft de ballon tussen de bene door weer
terug naar voren. Welke rij is het eerste klaar?
• Hier onder zie je een gele ballon op papier.
Midden/bovenbouwkinderen kunnen op deze ballon
een woord als reactie schrijven van iets dat ze zien
bij een ander op de foto. Als ze de beurt krijgen
lopen ze naar de foto en leggen ze uit waarom ze
dat woord erbij hebben bedacht.
• Voor de onderbouw heb ik nog wat activiteiten in
gedachten. Die ga ik nog uitwerken en krijgen jullie in
de eerste werkweek voor ons.

