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Alle goeds voor het nieuwe schooljaar!
Wij hopen dat u uitgerust bent teruggekeerd van vakantie en veel inspiratie hebt opgedaan
voor een nieuw schooljaar. En vooral natuurlijk dat die inspiratie en rust nog lang mogen
doorwerken!
In deze nieuwsbrief aandacht voor de kinderboekenweek en de vredesweek.
Kinderboekenweek 2012
Het thema van de kinderboekenweek is dit
jaar ‘Hallo Wereld’. Veel scholen maken er
een echte Wereldburgerweek van. Bij
Oblimon zijn mondiale leskisten te huur die
daar goed bij aansluiten. De leskisten
bevatten gebruiksvoorwerpen,
beeldmateriaal en lessuggesties rond
verschillende landen in Afrika, Zuid-Amerika
en Azië. Steeds komen daarbij ook mondiale
thema’s aan de orde als duurzaamheid,
eerlijke handel, en vrede. Daarnaast zijn er
leskisten rond wereldgodsdiensten.
Al dan niet in combinatie met de leskisten
verzorgt Oblimon ook workshops beeldende
vorming waarbij verhalen en symbolen uit
verschillende culturen het vertrekpunt
vormen.

De volgende leskisten zijn beschikbaar:
• Kenia
• Malawi
• Ethiopië
• India
• Bangladesh
• Indonesië
• Filippijnen
• Suriname
• Duurzaamheid
• Hindoeïsme
• Boeddhisme
• Christendom
• Islam
Leskisten kunt u per mail reserveren:
liesbeth@oblimon.nl
Lesbrief Vredesweek
Met het oog op de jaarlijkse vredesweek
(derde week van september) maakten wij
een lesbrief met suggesties voor iedere dag
van de week, bedoeld voor de basisschool.
We sluiten deels aan bij het landelijke thema
van de vredesweek: ‘Powered by Peace’,
ofwel het verband tussen (schaarse)
natuurlijke hulpbronnen en conflicten.
Er is een gevarieerd aanbod aan
werkvormen en invalshoeken: spel,
filosoferen, onderzoeken, muziek en
creativiteit. Er zijn zowel korte als meer
uitgebreide activiteiten.
Behalve in de komende vredesweek kunt u
de lessuggesties ook gebruiken op andere
momenten in het jaar waarop u aandacht
wilt besteden aan oorlog en vrede, eerlijk
delen en wereldburgerschap.
De lesbrief kunt u downloaden van onze
website: www.oblimon.nl

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen,
stuur dan een mailtje naar info@oblimon.nl
oblimon
Zeelandsingel 40, 6845 BH Arnhem
Telefoon 026-3860335
www.oblimon.nl

