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 Een woordenweb: 
Kinderpostzegelactie 2018 
 
1. Denk terug aan de vorige les. Jullie hebben de 

tekst gelezen met als titel Voor kinderen, door 
kinderen 

2. Wat weet je nog van die les?  
3. Noteer alles wat je nog weet in het web hieronder. 

Je mag er extra lijnen en wolken bijtekenen.  
4. Je mag het ook tekenen.  
 
 
 
 
 

Kinderpost-
zegelactie 

2018 

Kinderpostzegels helpt kinderen in de opvang 
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  Voor welk doel gaan wij de straat op?  
 

1. Denk aan het doel waar jullie dit jaar 
kinderpostzegels voor gaan verkopen. Bedenk 
wat de juf of meester over het doel verteld 
heeft.  

2. Bekijk de informatie die jullie gehad hebben of 
denk aan wat er verteld is in de klas.  

3. Jullie werken in groepjes.  
4. Elk groepje krijgt een placemat. De juf of 

meester vertelt wat je moet doen.  
 

 De klassikale Kinderpostzegelposter invullen 
 
Jullie weten nu meer over het doel waarvoor jullie Kinderpostzegels en alle andere leuke  
dingen gaan verkopen. En hoe meer jullie verkopen, hoe meer geld er naar de kwetsbare 
kinderen toe gaat.  
Luister naar de juf of meester wat jullie gaan doen met de grote Kinderpostzegelposter.  
 

 Rollenspel: Wat vertel ik aan de deur? 
 
Jullie gaan nu in groepjes een rollenspel spelen. Bedenk of je alleen of met zijn tweeën 
langs de deuren gaat. Bedenk dan wat je wil gaan zeggen. Daarbij kan je naar de poster 
kijken.  
Wissel in je groepje steeds van rol: iemand verkoopt, iemand koopt en de ander kijkt hoe 
het gaat.  
Geef elkaar tips en tops.  
 
Tips: Wat heb jij als handige tip om mee te geven?  
Tops: Wat ging eigenlijk heel erg goed?  
 
 
Dingen waar je op kunt letten: 
 
• je vertelt het uit je hoofd 
• je vertelt het in je eigen woorden 
• je praat duidelijk 
• je praat niet te snel of te langzaam 
• je praat niet te hard of te zacht 
• je kijkt de ander aan 
• je vertelt enthousiast 
• je beweegt niet te veel of te weinig 
 Wat vertel ik aan de deur? 


