
Beste leerlingen van de 1ste en 2de graad 
Beste ouders 
 
 
Wat kan je doen als je de wekelijkse les in de academie mist of als 
de verveling toeslaat? 
 
Ik zal elke week een aantal opdrachten geven, gelinkt aan een museum 
waar je info kan opzoeken … 
Het zou fijn zijn, mochten jullie hier mee aan de slag gaan.  
Werk met het materiaal dat je thuis hebt. Bewaar de werkjes of trek er 
foto’s van en stuur ze door.  Of breng ze mee naar de eerstvolgende les. 
 
VEEL PLEZIER! 
 
 
Week 1 
 
Red Star Line  
 
‘Met hun hele leven gepakt in enkele koffers, namen miljoenen mensen 
vanaf 1800 de boot vanuit Europa naar Amerika. De reis naar de nieuwe 
wereld begon voor vele mensen in een havenloods in Antwerpen. We gaan 
ons verplaatsen in 1 van deze mensen …’ 
 
(zie redstarline.be info en verhalen) 
 
Stel dat je een personage mag verzinnen dat naar Amerika gaat … 
 
We doen dit adh van volgende vragen: 
- Hoe oud ben je? 
- Ben je een man/ vrouw? 
- Hoe groot ben je? 
- Waarom ga je naar Amerika? 
- Wat neem je mee? 
- …. 
1. Stel jezelf voor. Ik ben … 
 
2. Maak een portret (van het personage dat je hierboven verzonnen hebt 
of jezelf) met je bagage. Wat neem je mee? (7 dingen bv een 
tandenborstel of een hoed of ..)  

Portret = schilderen in je lievelingskleur (of andere kleuren) 
Bagage= potlood (grijs of kleuren) 

 
3. HELAAS!! Het schip zinkt onderweg:( 
Gelukkig is er een eiland waar je naartoe kan zwemmen.  
Bouw met afvalmateriaal (doosjes, stof, dopjes, kurk, …) een huis/hut. 
 



4. ondertussen … op het eiland zijn veel INSECTEN: kies uit afbeeldingen 
(internet of boeken) er 1 uit en teken het insect op een A4 blad met 
potlood. 
Kies nog een andere, teken die op een ander A4 blad.  
 
5. Neem verschillende delen van de 2 insecten en puzzel die tot een nieuw 
insect. Kies hoe je het verder uitwerkt: stiften, krijtjes, kleur, verf, inkt, … 
 
 
 


