
L E S B R I E F  
Z O M E R V A K A N T I E

Een hele fijne
zomervakantie
toegewenst! 

 

- Lesbrief leerling
- Instructie voor de leerkracht 
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F I J N E  Z O M E R V A K A N T I E !  

Beste toekomstige leerling, 

Hierbij ontvang je jouw allereerste 
huiswerk van het nieuwe schooljaar. 

Je zal wel denken.... nu al!? De zomer-
vakantie is net begonnen! 

In deze envelop vind je een gele ballon. 
Neem deze ballon de komende weken met 
jou mee op reis. Neem hem mee naar een 
bijzondere plek. Ergens waar jij in deze vakantie 
naar toe gaat of veel plezier zal beleven. Dat kan 
in het buitenland zijn, maar net zo goed op bezoek 
bij een familielid, jouw favoriete plekje in huis of 
misschien wel in een zwembad. Blaas hem op en 
maak van jou, samen met de ballon, een foto. Wees 
creatief! Stuur de foto naar mij op, je leest onderaan hoe je dat 
moet doen. Misschien ontvang je ook wel een foto terug.... 

Zorg dat jouw foto voor de start van het nieuwe schooljaar
opgestuurd is. Wat we er in het nieuwe schooljaar mee gaan doen,
blijft nog even geheim. 

Veel succes en een hele fijne 
zomervakantie toegewenst! 
 
Groetjes,

EN DAN NU AL HUISWERK?

ZO STUUR JE DE FOTO OP: 



V O O R  D E  L E E R K R A C H T

Beste leerkracht, 

Bijgaand een aantal opties
voor vervolgopdrachten, welke 
gebruikt kunnen worden bij de 
start van het nieuwe schooljaar. 

Geef er vooral jouw eigen draai aan! 

In het gele kader lees je welke acties
vooraf nog nodig zijn. 

Veel succes en plezier! 

Invullen op de lesbrief hoe de leerling de foto kan opsturen.
Naam leerkracht(en) invullen op de lesbrief.
Elke leerling een envelop met de opdracht en een gele ballon
meegeven op de laatste schooldag. 
Zelf ook een foto maken met een gele ballon, zodat je die kunt
terugsturen zodra de leerling zijn/haar foto heeft ingeleverd. 

VOORAF DOEN: 



V O O R  D E  L E E R K R A C H T

Leg bij de start van het nieuwe schooljaar een (oude) koffer open, in het midden van een kring. 
Zet het boek 'De gele ballon' van Charlotte Dematons er ook bij. Extra leuk: voeg een aantal
elementen uit het boek aan de koffer toe. Een blauw autootje, een boef of fakir, enz. Beplak de
koffer aan de binnen- en buitenzijde met de foto's van de kinderen. Gebruik dit als opening voor
een gesprek over de vakanties. Ga met elkaar op (wereld)reis! Waar ben je geweest? Welke foto
is waar gemaakt? Zijn er overeenkomsten of verschillen te vinden? Waarom heb je op deze plek
een foto gemaakt? Is een koffer niet mogelijk? Een powerpoint maken kan natuurlijk ook. 

De leerlingen kunnen ook in kleine groepjes (langer) over hun foto in gesprek. Je zou gebruik
kunnen maken van (vakantie)vragenkaartjes. Hier zijn online meerdere varianten voor te vinden. 

Wil je juist dat iedereen in tweetallen, maar dan korter, in gesprek is geweest? Organiseer dan
een speeddate. De helft van de groep zit aan zijn eigen tafel. De andere helft van de groep komt
speeddaten. In een gesprek van twee minuten wordt er verteld en worden vragen gesteld. Na
twee minuten gaan de leerlingen op een nieuwe date. Herhaal dit een paar keer.

VERTELLEN

        deze plek bezocht worden? 

Laat de leerling het verhaal schrijven wat bij deze foto   
    hoort. Wat maakt dit vakantiemoment zo bijzonder? 
        Een (eerder gemaakte) mindmap kan hierbij 
           leidend / helpend zijn.  Er kan ook gekozen 
              worden om het verhaal van een klasgenoot te
               schrijven. 

               Snelle leerling? Laat een verhaal schrijven bij 
               een van de platen uit het originele boek. Dit 
              kan ook dienen als vervolgopdracht of als
              weektaak. 

             Maak een uitnodigende reisbrochure en 
           enthousiasmeer klasgenoten. Waarom móét 

TAAL / SCHRIJVEN
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V O O R  D E  L E E R K R A C H T

Maak met alle foto's een klassenkalender. Dit kan met de originele foto, maar ook met een
uitgeknipte variant waar de kinderen zelf nog het een en ander bij kunnen versieren. 

Maak met elkaar een nieuw 'De gele ballon'-boek. 

Print of plak de foto van de leerling ergens op een A3-vel. Laat de leerling de foto in een
omgeving plaatsen. Dit kan door de omgeving te tekenen, maar ook door gebruik te maken van
tijdschriften of afbeeldingen van het internet. Zorg dat er, net als in het boek, allerlei kleine
verhaaltjes op het vel zichtbaar zijn. De leerlingen kunnen in het boek uiteraard inspiratie opdoen.
Laat optioneel een aantal verplichte elementen terugkomen, zoals een blauw autootje of een
boef. Je kunt de leerlingen gebruik laten maken van potlood, stift, verf, krijt, gekleurd papier, etc. 

Print of plak de foto van de leerling in het midden van een A3-vel. Laat de leerling een mindmap
maken over de vakantie en/of specifiek over het moment van de genomen foto. 

Laat de leerling zichzelf uit de foto knippen en zichzelf in een nieuwe (fantasie) omgeving
plaatsen. Een A3-vel kan dan wat groot zijn, A4 is mogelijk beter. 

CREATIEF

 Stoelendans! Iedereen loopt met zijn/haar foto door 
    de klas. Zolang de muziek klinkt, blijven de 
       leerlingen lopen. Wanneer je de muziek uit zet,
          zoekt iedereen een stoel. De leerling die
            overblijft, vertelt kort iets over zijn/haar foto 
             en vakantie. 

             Iedereen schrijft drie beweringen over zichzelf
           en deze foto op een briefje. Twee beweringen 
            zijn waar en één bewering is een leugen. 
           daarna leest de leerling zijn briefje voor. Welke 
          bewering klopt niet? Je kunt dit als groeps-
         gesprek doen, of individueel met wisbordjes. In
       kleinere groepjes kan dat natuurlijk ook. 

SPEL


