
Zuidactie 2022: impulsen voor jonge kinderen 
 

 
 
Voor jonge kinderen werd gekozen om te focussen op Esther en een subtitel meer op maat van deze 
doelgroep: Esther wil naar school!  
 
In de uitwerking voor de kleuters staat terug het popje Kiki centraal. Kiki is ondertussen dé mascotte 
geworden voor acties ten voordelen van projecten in Afrika. 
Nog een Kiki popje nodig? Mail naar zuidactie@fracarita.broedersvanliefde.be 
 
Esther is zeven. Iedere ochtend ziet ze haar broers naar school vertrekken. Zelf blijft ze thuis. Ze ging nog 
nooit naar school.  

Wil je kennismaken met Esther en haar familie? Esther | Zuidactie 2022 
 

 
 
Zou het ons lukken om Esther haar wens in vervulling te brengen? Kunnen we op het einde van de 
campagne die we op school voeren, zeggen: Esther gaat naar school? 
 
Collega’s die aanwezig waren op de online startdag van de Zuidactie op 8 februari 2022 kregen een 
toelichting over het aanbod voor jonge kinderen. Zij kunnen je meer uitleg geven. De PPT bij deze 

toelichting en alle materialen voor de kleuters vind je op Kleuters | Zuidactie 2022 
 

mailto:zuidactie@fracarita.broedersvanliefde.be
https://www.zuidactie2022.org/esther
https://www.zuidactie2022.org/kleuters


Link met ZILL 
 

 

 

  



 
Een vervolgverhaal over Esther 
 
Het verhaal van Esther is uitgeschreven in 2 delen.  
De tekst van het verhaal vind je in de notitiepagina’s. 
 
 

• Deel 1: PPT Esther wil naar school!  
 

 
In het eerste deel maak je kennis met Esther, haar 
familie, haar leven thuis, de klusjes die ze doet,  het 
bezoek van broeder Venance aan het gezin en de 
grote droom van Esther. Kan Broeder Venance, van 
het Maendeleo jeugdcentrum, mama helpen? Kan 
hij ervoor zorgen dat Esther naar school kan? 
 
 
 
 

 
 

 

• Deel 2: PPT Kan Esther nu naar school? Esther gaat naar school 
 
 
Broeder Venance brengt goed nieuws. Hij kan 
helpen. Hij brengt het schooluniform, de 
schoolspullen en het geboortebewijs. Nu kan 
Esther samen met haar broers naar school. Esther 
is zo gelukkig en mama fier dat haar meisje naar 
school kan. 
 
 
 

Tip 
Deel 1 van het verhaal vertel je  bij de start van de campagne en deel 2 kan je bewaren tot een later 
tijdstip, vb. na het verkennen van materialen, het uitvoeren van opdrachten (zie opdrachtkaart). 
 

  



Vertelplaat 
 
In deze campagne ontbreekt de centrale figuur, Esther op de vertelplaat. Ze wordt als 
afzonderlijke figuur in twee versies aangeboden. Je knipt Esther uit en kan ze als een 
‘bewegende’ figuur plaatsen in het tafereel.  Zo kun je op één specifiek onderdeel 
inzoomen vb. de bal, de handveegborstel en hieraan een aanbod of activiteit 
koppelen vb. een bal maken,… 
 

 
 
Tip 
Esther in schooluniform kun je nog even bewaren en in beeld brengen op een later tijdstip in de campagne. 
 
Interactieve versie van de vertelplaat 
 
Op de interactieve vertelplaat zitten filmpjes gekoppeld aan voorwerpen. Een klik 
op het oog maakt verbinding met het gekoppeld filmfragment. 
https://www.thinglink.com/scene/1547266646840705027 
 
Filmfragmenten gekoppeld aan: 

- mama: mama gaat naar de markt 
- babybroer: oma en Daniely 
- kleine zus: Esther speelt eten koken 
- bal: spelen met de bal 
- jerrycan: water halen aan de bron 
- borstel: Esther veegt 
- broer met schooltas: broers gaan naar school,   

Esther blijft thuis 
- broer schrijft op steen: Esther krijgt les 
- vuur: kookhut van de buren 
- teil met vod: Esther doet de afwas 
- rechts van bananenboom: Esther komt thuis 

 

  

https://www.thinglink.com/scene/1547266646840705027


 
 
QR-codes met filmfragmenten over Esther 
 
De filmpjes over Esther zijn ook te bekijken via verschillende QR-codes. Deze werden gemaakt met 
https://qrcodetotaal.nl/ 

Beschikbare QR-codes  
- Esther naar de bron 
- Esther speelt met haar buurmeisje 
- Esther krijgt les 
- Esther komt thuis 
- Esther en broers spelen ‘Ola-bal’ 
- Esther doet de afwas 
- kookhutje van de buren 
- broeder Venance op bezoek bij Esther 
- Slaapmat van Esther 
- oma met baby Daniely 
- naar de markt 
- Esther veegt 
- Sifa maakt een bal 
- broers gaan naar school 
- Esther en broers in Maendeleo 

 
Zoektocht met de QR-codes 
 
Hang QR-codes in de klas, in de gang, in de binnen speelruimte, op de speelplaats, op de deur van de 
directie,… Het aantal QR-codes en locaties pas je aan, aan je klasgroep. 
De kleuters gaan op pad in duo of kleine groep en zoeken de QR-codes. Ze scannen de code en bekijken 
het filmpje. De kleuters kiezen zelf in welke volgorde ze de codes zoeken en bekijken. Bij terugkeer in de 
klas vertellen ze wat ze hebben gezien. Eventueel kunnen ze foto’s uit de filmpjes die ze hebben bekeken, 
zoeken en in volgorde leggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://qrcodetotaal.nl/


 
Variatie 

- De te volgen route wordt bepaald door een kleurencode. 
Vb. 

 
 
 
 
 
 

- De QR-codes worden van plaats, onderwerp gewisseld of aangevuld gedurende de campagne. 
- De kleuters krijgen een mand of tas mee met voorwerpen of foto’s die voorkomen in de filmpjes. 

 
 
 
 
 
 

Ze bekijken de filmpjes en zoeken bij elk filmpje het bijpassende voorwerp of foto. Je zorgt ook voor 
een voorwerp of foto dat niet bij één van de filmpjes hoort. Ontdekken de kleuters het voorwerp of 
foto die er niet bij hoort? Of je geeft één voorwerp of foto minder mee. Welk filmpje had geen foto 
of voorwerp? 
Tip 
Materialen of foto’s die in meerdere filmfragmenten voorkomen meegeven. Hoe lossen de kleuters 
dit op? Hoe pakken ze dit aan? Ga met de kleuters hierover in gesprek. 

 
 
Wat zit er in de doos? 
 

- Bevestig een QR-code op een doos  
- Stop in de doos voorwerpen die in het filmpje voorkomen 

en kunnen gebruikt worden om het fragment na te spelen 
vb. Kiki en een lap stof 

- De kleuter scant de QR-code en bekijkt het fragment 
- Met het materiaal in de doos wordt de situatie nagespeeld 
- De kleuters kunnen de dozen ook zelf vullen of verder 

aanvullen 
 
Tip 
De doos met QR-code en materialen in een  speel- en leerzone plaatsen vb. Esther krijgt les in de lees- en 
schrijfhoek. Het materiaal kan aangevuld worden met inspirerend fotomateriaal. 
 
 
 
 
 
 
  



 
Levend programmeren 
 
Link met ZILL 

 

 

 
 

- Teken of kleef een rooster op de grond. 
- Leg in één of meerdere vakken een voorwerp of 

afbeelding. 
- De kleuter volgt het geprogrammeerde pad (pijlen) tot 

bij het voorwerp. 
- De start (groene start stip), te volgen weg met pijlen 

en het einde worden visueel aangeduid in de vakken 
of op een kaart. 

- Op het einde ligt een kaart met de instructie 
‘oprapen’. 

 
Gradatie 
- Meerdere voorwerpen in het rooster leggen. 
- De kleuter stippelt de route uit en legt de pijlen in de 

juiste volgorde op de grond bij de start of op een 
routekaart. 



 
Breng je Esther naar de bron? 

 
- Teken of kleef een raster op de grond. 
- Zet een lege jerrycan bij de start en een volle jerrycan in 

een vak (einde tocht).  
- Leg hindernissen in bepaalde vakken vb. stenen, een 

slang,… .Deze vakken mag Esther niet gebruiken.  
- De kleuter stippelt een pad uit en legt de pijlen in de 

juiste volgorde op de grond of op een routekaart. 
 
 
 

- De start (groene start stip), te volgen weg met pijlen en 
het einde worden visueel aangeduid op een kaart. 

- Klopt de gekozen route? 
- Komt Esther bij de bron en kan ze de volle jerrycan mee 

naar huis nemen? 
 
 
 
 
 
Programmeren met Bee-Bot, Blue-Bot,…  
 
In het thema van de zuidactie kunnen met de bee-bot opdrachten uitvoeren. 
In het bestand BEE-BOT KAARTEN vind je afbeeldingen die je hiervoor kan 
gebruiken. 
Mogelijke opdrachten: 

- stap naar KIKI  
- stap naar KIKI maar pluk eerst een banaan uit de grote banenboom 
- breng de Bee-Bot naar de bron. Je kan NIET over de tegels met een bananenboom. 
- schooluniform verzamelen: rok, bloes en schoenen 
- schoolspullen verzamalen: eerst de schooltas dan het schrift en daarna het potlood 
- … 

 
 
 
 
 
 
  



Help je Esther naar school? 
 
Met de klas, in kleine groepjes of individueel voeren de kinderen 
opdrachten uit. 
Bij elke uitgevoerde opdracht wordt één van de voorwerpen, die Esther 
nodig heeft om naar school te kunnen gaan, verzameld. 
Er zijn 8 voorwerpen te verzamelen: een witte bloes, een blauwe rok, 
schoenen, een handveegborstel, een schrift, een potlood, een plastic zak 
en het geboortebewijs. 
De kinderen kunnen zelf de volgorde van de te verzamelen voorwerpen 
bepalen. Per uitgevoerde opdracht komt er een stempel of sticker op de 
verzamelkaart. 
 
Als alle 8  de voorwerpen zijn verzameld kan een meisje (Esther of een 
buurmeisje) naar school. ASANTE! Dank je wel!  
 
Alle verzamelkaarten in de klas of op een centrale plaats in de school 
ophangen. 
 
 
Verzamelkaart downloaden op https://www.zuidactie2022.org/kleuters 
 
Ideeën voor de opdrachten: 

- we zorgen voor Kiki. Ze wordt telkens door iemand op de rug gedragen en dat de ganse dag door 
- we spelen een balspel vb. Ola-bal, het lievelingsspel van Esther 
- het campagne lied zingen 
- dansen op Afrikaanse muziek 
- een bal of bezem maken 
- een patroon maken 
- een parcours met jerrycans afleggen in de gymles  
- we maken iets klaar en kunnen het eventueel verkopen ten voordelen van de zuidactie 
- deelnemen aan de sponsortocht of sobere maaltijd 
- het verhaal van Esther beluisteren of vertellen 
- de ontdektocht met de QR-codes afleggen 
- een tekening maken met houtskool 
- … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zuidactie2022.org/kleuters


 

Werken met patronen 
 
Heb je de boord van de vertelplaat al gezien? Daarin zitten patronen verwerkt die je samen met de 
kleuters kan onderzoeken. We zorgen hierbij voor differentiatie zodat je op maat kan werken van jouw 
groep. Zo vind je naast een eenvoudige en een ietwat moeilijker herhalend patroon (ABAB of ABCABC) ook 
een groeiend patroon (ABABBABBB) terug. Vinden kleuters de patrooneenheid terug? Kunnen ze zelf het 
patroon verderzetten, aanvullen of namaken met andere materialen?  
Werken rond patroonvaardigheden in de kleuterschool is erg waardevol. Kinderen die in kleuterklas of in 
het eerste leerjaar veel gepaste activiteiten rond patronen krijgen, zouden volgens onderzoek ook op het 
einde van de basisschool beter rekenen en soms zelfs beter lezen. (Wijns, N., Torbeyns, J., De Smedt, B., & 
Verschaffel, L. (in press). Young children’s patterning competencies and mathematical development: A 
review.  
Hieronder geven we enkele suggesties om met patronen aan de slag te gaan. Wil je meer weten over 
patroonvaardigheden en hoe dit goed aan te pakken in je klas of op school? Spreek gerust de pedagogische 
begeleiding aan.  
 
Link met ZILL 
 

In heel wat Afrikaanse kledij zie je mooie patronen terugkomen. Bekijk de jurk van Kiki maar eens. Ook in 
de kledij van kleuters vinden we vast en zeker patronen. Welke kleuren en vormen komen steeds terug? En 
kunnen de kleuters op basis van een stukje stof een patroon verder tekenen of schilderen? Misschien 
kunnen ze met textielstiften en aan de hand van opdrachtkaarten wel een nieuwe jurk maken voor Kiki.  
Hierbij kan je herhalende patronen geven of een ‘code’ (vb. AB). Ze moeten dan zelf een patroon bedenken 
dat aan die eenheid voldoet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beluister samen met de kleuters het fragment ‘Gezang in Maendeleo’.  

 
Hoor je telkens het geklap?  
Bedenk met de kleuters nog andere bewegingen of geluiden om ertussen te steken.  
Je kan werken met zelfgemaakte kaartjes of kleuters verzinnen en tekenen er zelf. Als je dit visueel maakt, 
zie je ook een patroon verschijnen. Extra uitdaging nodig: maak samen een liedje met een groeiend 
patroon. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trek er op uit met de kleuters! Welke patronen vind je in de klas, op school, in de buurt?  
Of verzamel materialen om er nadien in de klas zelf patronen mee te maken. 
Laat kleuters hierbij in duo werken: de ene maakt een ‘patrooneenheid’, de andere legt het patroon. 

 
  



Een bal maken zoals Sifa en Esther 
 
Esther en haar kleine zus Sifa maken zelf een bal. 
Op de filmpjes zie je hoe ze dit doen. 
Een bal maken van: 

- een ‘eenzame’ sok vullen met krantenpapier 
- met krantenpapier een prop maken en schildertape rond wikkelen.  

Meer ideeën vind je op https://www.zuidactie2022.org/creakelen. 
 

 
 
Prentenboeken  
  
Boeken waarin de  Afrikaanse cultuur in beeld komt. 
 

 
 
Nandi’s verrassing, Eileen Browne 
Nederlandstalige versie 
https://www.youtube.com/watch?v=z4IuRwwicnc 
Handa’s surprise (Engelstalig) 
https://www.youtube.com/watch?v=XyIV_xYi0as 

Handa's Surprise (by Eileen Browne) 📚 (엄마가 읽어주는 

영어그림책♡) – YouTube 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nandi’s kip, Eileen Browne 
Handa’s hen, (Engelstalig) 
HANDA'S HEN – YouTube 
 
  

https://www.zuidactie2022.org/creakelen
https://www.youtube.com/watch?v=z4IuRwwicnc
https://www.youtube.com/watch?v=XyIV_xYi0as
https://www.youtube.com/watch?v=DuOEZaKSbrU
https://www.youtube.com/watch?v=DuOEZaKSbrU
https://www.youtube.com/watch?v=DuOEZaKSbrU
https://www.youtube.com/watch?v=DuOEZaKSbrU
https://www.youtube.com/watch?v=DuOEZaKSbrU
https://www.youtube.com/watch?v=DuOEZaKSbrU
https://www.youtube.com/watch?v=DuOEZaKSbrU
https://www.youtube.com/watch?v=DuOEZaKSbrU
https://www.youtube.com/watch?v=DuOEZaKSbrU
https://www.youtube.com/watch?v=DuOEZaKSbrU
https://www.youtube.com/watch?v=DuOEZaKSbrU
https://www.youtube.com/watch?v=DuOEZaKSbrU
https://www.youtube.com/watch?v=DuOEZaKSbrU
https://www.youtube.com/watch?v=-9FZqX1CBqE


Spelletjes 
 
Kiki’s jurkjes 
 
Materiaal 

- Kaarten spel Kiki’s jurkjes (zie bijlage) 
- Per deelnemer een doos of mand om de jurkjes in te verzamelen 

 
Vooraf: 
Druk de Kiki-kaarten 1x af. 
De witte jurkjes kun je als achterkant van de Kiki kaarten gebruiken. 
Afdrukken van de jurkjes: aantal zelf te bepalen.  
Hoe groter het aantal van de jurkjes hoe moeilijker het spel en hoe langer het spel duurt. 
 
Spelverloop 
De spelkaarten met Kiki worden omgekeerd en in het midden van de tafel gelegd. 
Leg de Kiki-kaarten eventueel op een spelbord waar je een rooster op hebt getekend.  
Vb. de kaarten met de jurkjes liggen omgekeerd rond het spelbord. 
Om de beurt draait een kleuter een Kiki-kaart om en een jurkje. Is het omgedraaide jurkje hetzelfde als het 
jurkje op de Kiki-kaart dan legt de kleuter het jurkje in zijn mand, doos of teil. 
Zijn de jurkjes niet hetzelfde dan worden beide kaarten weer omgedraaid. 

 
 
Variatie  
- De Kiki kaarten kun je op een draaischijf bevestigen. Het rad bepaalt welk jurkje je moet  
  zoeken door een jurkje om te draaien.  
- De gevonden jurkjes aan een waslijn hangen met kleine wasknijpers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Esther wast de kleren 
 
Materiaal 

- Kledingstukken en/of doeken 

- Kaart van een onweerswolk 
- Teil of wasmand voor de kleding en/of lappen stof 
- Een wasdraad en wasknijpers 

 
Vooraf: 
Leg de kledingstukken en/of doeken in een teil of wasmand. 
Bevestig op een draaischijf in elk vak een afbeelding van een kledingstuk en in één vak de onweerswolk. 
Span een waslijn. 
 
Spelverloop 
Esther heeft de was gedaan. Ze is klaar om de was op te hangen. Lukt het om de was op te hangen 
vooraleer er een Afrikaans onweer losbarst? 
De kleuters draaien aan de draaischijf. Komt de pijl op een afbeelding van een kledingstuk dan neemt een 
kleuter een kledingstuk of doek uit de wasmand en hangt deze aan de waslijn. 
Komt de pijl op de onweerswolk dan wordt één kledingstuk of doek terug in de wasmand gelegd. 
Lukt het de kleuters om alle doeken en kledingstukken aan de waslijn te hangen? 
 

Gradatie 
- Meerdere onweerswolken op de draaischijf bevestigen. 

- Meer kledingstukken. 

- Bij de afbeelding van de onweerswolk worden alle kledingstukken en doeken van de waslijn 

gehaald. 

- Een dobbelsteen bepaalt hoeveel doeken of jurkjes er moeten opgehangen, verwijderd worden. 

 
Variatie 

- Draaischrijf vervangen door een timer. Als de timer afgaat, barst het onweer los. 

 
https://www.online-stopwatch.com/classroom-timers 
 
 

https://www.online-stopwatch.com/classroom-timers


Gender bij jonge kinderen 
 

  

https://rosavzw.be/nl/aanbod/tools-1/tools 
 
 
 

https://rosavzw.be/nl/aanbod/tools-1/tools
https://rosavzw.be/nl/aanbod/tools-1/tools

