Desiere un plakke
di kalle mi hoom

MI NESTOS MI NESTOS ES TRULY DAS BESTOS
Mijn nest mijn nest is echt het beste!

Ik wil een plek hebben
die ik thuis noem

BESTE LEERKRACHT,
Je eigen nest. Dat moet wel de beste
plek zijn die er is. Een plek helemaal
van jou. Om te vullen met mooie spullen,
lieve mensen, lekker eten.
Truly das bestos!
Het liefst maak je jouw nest natuurlijk steeds
groter en voller en blijf je er voor altijd.
Maar wat als je nieuwsgierig wordt naar
alles buiten het nest? Je tuurt over het
randje en bent benieuwd naar wat daar
in de verte is. Kan je je nest dan zomaar
achterlaten?
Of stel dat je wordt weggejaagd uit je
eigen nest. Kan je dan zomaar een nieuw
nest bouwen op een andere plek?
Wordt ie dan wel net zo mooi?
Wat als er vreemden in je nest willen
komen? Mag dat?

De 4 vogels uit Jabber nemen je mee
op een ontdekkingstocht. Langs alles
wat je eigen nest zo bijzonder maakt.
Langs alles wat er buiten je nest te zien
is en waar je nieuwsgierig naar bent.
En langs het grote onbekende wat je
misschien een beetje eng vindt, maar
waar je toch een plekje voor wilt vrijmaken in je nest. De opdrachten bestaan
uit activiteiten en kringgesprekken.
Veel plezier.
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Y’am bin de beste, super argitect

Yam drimi drea adventureventoera far bi agter horizontoera

Ik ben de beste, een geweldige architect
Jij bent natuurlijk de architect van je eigen nest. Jij mag bepalen
hoe het eruit ziet. Niets is te gek. Met kleuren, stofjes, takjes en
stickers maak je hem helemaal uniek en knus voor jou.
For mio esse cosio

Par heppie an tummie
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Ik word er wel vrolijk van

Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je

Ik heb gedroomd van mooie streken ver achter de horizon

Knutselen

favoriete knuffel
grappige oma
mooiste autootje
beste vriend
lekkerste koekje
grote vader of
kleine zusje

Wat zou er toch allemaal zijn daar achter de horizon?
Droom jij wel eens over plekken waar je nog niet bent geweest?
Een plek met allemaal wonderlijke nieuwe dingen?
Niewie dingi wonderfloo. Dromen kan je met je ogen dicht of met je
ogen open. Bekijk de wereldkaart maar eens. Disco very alle worreld.
Naar welke plek ben je nieuwsgierig? Daar helemaal bovenin?
Of midden in de oceaan? Hoe heet die plek? Wie wonen daar? Wat eten ze?
Mmm wat lijkt je lekker en zou je wel willen meenemen naar je nest?
kringgesprek
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Desiere un plakke di kalle mi hoom
Ik wil een plek hebben die ik thuis noem
Quatro is niet welkom en wordt het nest uitgejaagd. Waarom eigenlijk?
Moet je altijd een plek vrijmaken voor iemand die geen eigen nest heeft?
Wie zou zijn nest nooit willen delen? Wat zou je uit je nest weghalen om
plek te maken voor iets anders?

Wat maakt jou blij? Waar maak je een plekje voor vrij in je nest? Praat erover met elkaar
in de klas en ga dan aan de slag; worky werky. Verzamel spullen, tekeningen en foto’s
om te laten zien wat jouw nest compleet maakt. Pluk hier en daar alle spullen bij elkaar.
Pluk ier pick dare.
kringgesprek en verzamelen



Waddadda!
Wat is dat!?

Soms is over het randje van je nest kijken naar alles wat
er achter de horizon is een beetje eng.
Is er wel plek in jouw nest voor al dat onbekende?
Wat komt er bij jou echt niet in? Of twijfel je een beetje?
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kringgesprek


Tutti misericordia
Al mijn herinneringen

Misschien heeft er iemand uit de klas wel eens een nest
gehad op een andere plek in de wereld. Waar stond dit
nest? Hoe zag het eruit? Wilde je het nest wel verlaten of
liever niet? Wat kon je allemaal meenemen uit je nest?

