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Speciaal voor de groepen 7 en 8 van de
basisschool en de eerste klas van de
middelbare school is een bijzonder lesprogramma samengesteld dat bestaat uit
de volgende delen:
• Film van het verhaal ‘Ik ga op reis,
Pieter!’
• Lesbrief en format nagesprek
• Boek voor ieder kind
Thema's lesbrief
- WOII algemeen
- neutraliteit Nederland
- identiteit
- Torah-Koran-Bijbel
- Jodenster en -vervolging
- verzet en (fake)nieuws
- bevrijding

Film van
het verhaal
‘Ik ga op reis,
Pieter!’

Boek ‘Ik
ga op reis…’
Lesbrief voor ieder
kind
en format

Thema's nagesprek n.a.v. de scènes
- een kinderviooltje in het museum
- werkstuk van Johan
- identiteit, Pieter, Esther, buren. Omgaan
met verschillen
- vooroordelen en stereotypen over duitsers, Nederlanders Joden
- Ester krijgt een Jodenster
- verraad en redding
- onderduiken en Auschwitz
- Johan's werkstuk over racisme. ‘Straks
krijgen we allemaal zo'n soort ster!’
- uitreiken boek, uitleg over AV-link

nagesprek

Op 4 + 5 mei
herdenken we de oorlog
en vieren we de bevrijding.
Niemand wil meer oorlog, daarom
moeten we de herinneringen levend houden
en de verhalen van ooggetuigen blijven vertellen.
Maar die zijn er (binnenkort) niet meer. Nieuwe verhalen
en nieuwe vormen zijn nodig. 'Ik ga op reis, Pieter!’ is zo'n
nieuw verhaal, indringend en boeiend.
De film bestaat uit een registratie van de gelijknamige
theatervoorstelling, gecombineerd met gefilmde flash
backs op locatie in Rotterdam. De hoofdrolspelers,
de 11-jarige Ester en Pieter/Johan, koppelen
actuele vragen aan dilemma’s uit WOII.

Zo vertellen we de verhalen
van de oorlog door

4 en 5 mei

Boek
Aan het eind van het nagesprek krijgen alle
kinderen het boek van de voorstelling mee.
Inclusief een AV-link, waarmee ze tijdens het
lezen op hun telefoon de film- en muziekfragmenten uit de voorstelling kunnen afspelen. Zo beleven ze de voorstelling opnieuw.
Aanbod
Voor slechts € 3,50 per leerling ontvangt u
het complete pakket. Alle informatie over het
verhaal, het boek, de AV-link en het bestelformulier vindt u op ikgaopreispieter.nl.
Het aanbod is geldig tot 20 februari 2021.
Andere activiteiten met de klas
• Bezoek aan het Joods Kindermonument/
Loods 24, Rotterdam (Kop van Zuid)
• Volg de GPS-tour door Kralingen langs de
locaties van het verhaal.

