
Mijn klasgenoten
Samen maken we de wereld mooier

 

Iedereen is uniek



De wereld in mijn klas 

Dit zijn de namen van de kinderen in mijn klas



Mijn naam is

Mijn roots :

Mijn favoriete gerecht :

Iets typisch dat wij thuis doen: 

Dit vind ik soms moeilijk: 

Dit ben ik



Een leuk spel dat wij

thuis graag spelen 

Naam van het spel:

Zo speel je het :



Mijn lievelingsboek

Titel:

schrijver:

illustrator: 

Hier gaat het boek over:

Daarom vind ik het zo’n leuk boek: 



Een ander einde....

Schrijf je graag? Bedenk dan eens

een ander einde voor je boek... 



Een andere cover....

Teken je graag? Teken dan een

andere cover voor je boek



Mijn talenten volgens mijn klasgenootjes



Stel jezelf voor op een unieke en leuke manier.

Vertel iets meer over: 

- jouw eventuele roots en de tradities die erbij
horen
- woonde jouw familie in een ander land? Kan je wat
meer over dat land vertellen? 
- je gezin / je opvoeders  
- wat je leuk vindt om te doen 
- waar je boos van wordt 
- je favoriete sport / boek / film / game
- wat je heel graag zou wensen 
- wat je later graag zou doen als je dat al weet 
- je favoriete gewoonte van thuis  
- jouw talent, waar jij goed in bent 
- alles wat je nog meer wil vertellen...  

Ik ben trots op wie ik ben en ik mag er zijn 



- een spreekbeurt houden 

- via een spel met de klas meer vertellen over jezelf

- een VLOG maken 

- je kunt een collage maken 

- maak een stripverhaal over jezelf

- een creatief kunstwerk om je voor te stellen 

- een typisch gerecht meenemen dat Je thuis Vaak eet

- door een powerpoint 

- via muziek 

- interviews 

- een museum/tentoonstelling van jezelf maken 

- fotoboek samenstellen waarover je vertelt 

en nog veel meer...  

Hoe kan ik dit presenteren?  



Dit wensen mijn klasgenootjes me toe...




