EDUCATIE
● Film + lesbrief
Op basis van filmopnamen van de theatervoorstelling, incl. de opnamen op
locaties (de flashbacks uit de herinneringen van de grootvader) is een
filmversie van het verhaal ‘’Ik ga op reis, Pieter’’ gemaakt. Deze is gekoppeld
aan een interactieve lesbrief, waarmee de leerkracht het gesprek mat de
kinderen kan aangaan na het zien van de film als geheel.
De lesbrief bevat -achtergrondinformatie over diverse onderwerpen, zoals
die ook in het boek zijn opgenomen, - een aantal gespreksthema’s n.a.v. diverse scenes in de film, in
de lesbrief geïntegreerd en afzonderlijk af te spelen als inleiding op het gesprek en – een aantal
interactieve lesvormen om de kinderen te helpen de ‘’vertaalslag’’ naar het heden te maken.
In het najaar van 2020 zal op deze plek inhoudsopgave en methodiek van de lesbrief worden vermeld

● Bezoek Joods kindermonument /
‘’Loods 24’’ in Rotterdam
Aan de Stieltjesstraat in Rotterdam (‘’kop van Zuid’’ nabij Luxortheater)
Loods 24 was de locatie waar Joodse kinderen uit Rotterdam e.o. na hun
arrestatie werden ondergebracht in afwachting van hun deportatie per
trein naar Westerbork cq naar vernietigingskampen als Auschwitz. De
loods had haar eigen directe treinaansluiting…..
Het monument bestaat uit het laatste stuk muur van de loods en een
herdenkingsplateau, met alle namen van de afgevoerde en vermoorde
kinderen
De stichting loods 24 heeft een interessant onderwijsproject over de
Jodenvervolging in Rotterdam met veel lesmateriaal, getiteld: ‘’Jij hoort in
onze klas’’. Inzien en gratis downloaden via
Loods24rotterdam.nl/onderwijsproject-jij-hoort-op-onze-school/
De stichting zorgt ook voor het plaatsen van zg ‘’Stolpersteine’’, letterlijk
‘’struikelstenen’. Vierkante stenen, 10 x 10 cm in de bestrating voor de huizen waar
Joodse mensen hebben gewoond en vandaar zijn gedeporteerd en vermoord. Op de
steen een koperen gedenkplaatje met hun naam. geboortedatum, deportatiedatum en
plaats en datum van overlijden. In Kralingen , waar het verhaal van ‘’Ik ga op reis,
Pieter!’’ zich afspeelt, zijn diverse Stolpersteine te zien. De route van de GPS-tour leidt
langs zo’n steen in de Rozenburglaan 100 van Hendrik Cohen en Flora Cohen-Polak.
Esther, een van de twee hoofdpersonen uit het verhaal, heette Esther Polak….

