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Feestvarken / Amant. Hocus Pocus, 2019. - 24 p.. - ISBN: 978-90818009-5-2. - ISBN: 1281855111
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 fees | Vindplaats Turnhout: WBE 7.8
fees
Dit prentenboek voor kinderen vanaf 3 jaar behandelt het thema
armoede. Niet ieder kind heeft het even breed thuis. Een
verjaardagsfeestje geven of trakteren op school zit er soms niet in. Het
verhaal wil kinderen bewust maken van kinderarmoede en geeft
daarnaast ook mee dat een leuk cadeau niet altijd materieel hoeft te zijn.
Een beleving, zoals gaan slapen bij een vriendje, samen gaan zwemmen,... kan een mooi
geschenk zijn en is beter voor de planeet.
Kinderen in armoede : inspiratie- en doeboek / Billen. - Oud-Turnhout:
Gompel en Svacina, 2018. - 239 p.. - ISBN: 978-94-6371-071-8. - ISBN:
1113213526
Vindplaats Antwerpen: ro 1 kind
Dat er - ook in Vlaanderen - kinderen zijn die in armoede leven, is een
jammerlijke vaststelling. Toch is sociale mobiliteit mogelijk, al is het niet
altijd gemakkelijk. Dit boek geeft zeven sporen aan die leiden naar
gestructureerde, duurzame oplossingen voor kinderarmoede. En
meteen geeft het honderden voorbeelden van initiatieven, groot en
klein, die hun efficiëntie in de praktijk hebben bewezen.
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Omgaan met kansarmoede in de basisschool : pijnpunten - beleving aanpak / Laevers; Vanhoutte; Derycke. - Leuven: CEGO, 2003. - 80 p.. ISBN: 90-74798-96-9. - ISBN: 50161406. - ISBN: 66557129
Vindplaats Antwerpen: ro 1 kans | Vindplaats Turnhout: ro 1 kans
Omgaan met kansarmoede in de basisschool is een herwerkte uitgave van
Kansrijk voor Kansarm dat in 1998 verscheen. Het initiatief tot heruitgave
geeft aan dat het thema Kansarmoede meer dan ooit actueel blijft.
Kansarmoede in de Basisschool is uit verschillende bronnen ontstaan.
Naast een uitgebreide verkenning van literatuur m.b.t. kansarmoede, bracht een schriftelijke
bevraging van ruim 150 leerkrachten uit basisscholen een schat aan informatie op. Zij hielpen
ons het doel te bereiken: geen receptenboek, maar een toegankelijke tekst die in de praktijk
van elke dag helpt te ontdekken wanneer armen minder kansen krijgen en hoe dit hun leven
tekent; die leerkrachten ertoe brengt op een minder beladen manier te kijken naar (kans)arme
kinderen en hun ouders; die uitnodigt om stil te staan bij wat alle betrokkenen beleven; die
daardoor helpt mogelijkheden te zien voor acties die leiden naar meer levenskwaliteit
(welbevinden)en betere kansen om te ontwikkelen (betrokkenheid). De herwerking van de
oorspronkelijke uitgave Kansrijk voor Kansarm liep over drie sporen: actualiseren van gegevens
(onder meer de statistieken), uitvoeriger ingaan op het thema ouders als onderdeel van
interventies door de school en toetsen van de inhoud door ervaringsdeskundigen die wéten
wat kansarmoede betekent.

Identiteit identiek? Kansarmoede en diversiteit:
prikkelmethodieken / Stad Turnhout. - Turnhout: Stad
Turnhout, 2014. - 88 p.. - ISBN: 1281799463
Vindplaats Antwerpen: ro 1 iden | Vindplaats
Turnhout: WBE 5.2 iden
Deze bundel boordevol prikkelmethodieken geeft je
ideeën om aan de slag te gaan rond kansarmoede en
diversiteit. Het biedt scholen praktijkvoorbeelden en
tips om de oogkleppen rond kwetsbare kinderen weg te nemen en gelijke onderwijskansen
werkelijk te realiseren. De bundel bevat een kansarmoedetest om te peilen waar je met je
school aan wil werken, een overzicht van signalen die op een kwetsbare situatie van een leerling
of gezin kunnen wijzen met daaraan gekoppeld basishoudingen en acties op klas- en
schoolniveau en een aantal "prikkels" om je team te sensibiliseren. Achteraan vind je een
overzicht van de educatieve materialen die rond dit thema in Provinciaal
Documentatiecentrum Atlas te ontlenen zijn. Je kan de bundel ook digitaal bekijken en
downloaden.
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Achter de muur : op zoek naar kansen voor iedereen / Maurissen; Pottie;
Theuninck; Wijngaarden, van; Eynde, Van; Davans. - Brussel: Studio
Globo, 2017. - handleiding, werkboek. - ISBN: 978-90-74261-53-1. ISBN: 978-90-74261-54-8. - ISBN: 1281887682
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.2 acht | Vindplaats Turnhout: WBE 8.2
acht
In onze samenleving worden sommige mensen uitgesloten van de
overvloed aan kansen en mogelijkheden. Deze lesmap helpt leerkrachten
in de derde graad lager onderwijs om armoede, een complex gegeven, op een respectvolle
manier bespreekbaar te maken in de klas. Dit gebeurt op drie manieren. De leerlingen leren
wat armoede betekent, ze krijgen tools om met een andere bril te kijken naar mensen die in
armoede leven en ze worden zich ervan bewust dat ook zij acties kunnen ondernemen die
ervoor zorgen dat mensen meer kansen krijgen. De lesmap is opgebouwd rond de principes
van onderzoekend leren. Ook de CLIM-methodiek wordt gehanteerd. Aanvullend kunnen
leerkrachten een vormingstraject volgen bij Studio Globo en kan je met je klas een bezoek
brengen aan het inleefatelier 'Achter de muur'.
Lopke: een didactisch pakket om te werken rond kansarmoede in de
basisschool / [s.n.]. - Leuven: Cego, 2010. - veelv. gepag.. - ISBN:
1281873627
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.2 lopk
Kinderen uit kansarme - autochtone en allochtone - gezinnen lopen
meer dan andere kinderen het risico om geconfronteerd te worden met
uitsluiting en schoolproblemen zoals leerachterstand en schooluitval. In
dit pakket vinden leerkrachten van basisscholen activiteiten waarmee zij
kinderen kunnen sensibiliseren rond het omgaan met verschillen in het algemeen, en
kansarmoede ter sprake kunnen brengen in het bijzonder. Het project is opgebouwd rond de
figuur van Lopke, een meisje dat in een kansarme situatie leeft. Lopke groeit, doorheen
verhalen en activiteiten, mee met de kinderen van de school: ze maken kennis met haar in de
derde kleuterklas en volgen haar verhaal tot in het zesde leerjaar. Verschillende aspecten van
kansarmoede komen via Lopkes dagelijkse gezins- en schoolleven aan bod. Lopke heeft het niet
altijd even gemakkelijk, maar ze is veerkrachtig en inventief. Kinderen krijgen via Lopke vat op
wat leven in kansarmoede betekent en hoe ze zelf met een dergelijke situatie kunnen omgaan.
Het volledige pakket en de liedjes kunnen gedownload worden via de website van Cego.
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Voeten op de grond, hoofd in de wolken : een solidariteitsproject
voor de basisschool bij de campagne van Welzijnszorg 2011
'Armoede is geen kinderspel' / Bormans. - Antwerpen: Spoor Zes,
2011. - Handleiding (67 p.), werkboekje (19 p.), prentenboek,
pop, cdrom. - ISBN: 978-90-5838-710-3. - ISBN: 1281804895
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.2 voet | Vindplaats Turnhout:
WBE 8.2 voet
Het verhaal van Robby, "Een Dag met Robby", vormt de rode
draad door heel het project. Iedereen kan en mag dromen, ook wie in armoede leeft. Aan de
hand van het verhaal en uitgewerkte lesmomenten kan je zelf het project samenstellen op maat
van je klas. Het groepsproces en de solidaire oproep om samen te dromen staan centraal.
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En dat vieren wij! Feesten en vieringen van kinderen in kleurrijk Nederland
/ Schaik, van; Kuijer, de; e.a.. - Amsterdam: PlanPlan, 2004. - 192 p.. ISBN: 90-76092-10-9. - ISBN: 149302125. - ISBN: 66002253
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 enda | Vindplaats Turnhout: WBE 7.8
enda
Het boek geeft suggesties om van vieringen een gebeurtenis vol sfeer te
maken, maar het beschrijft ook de achterliggende ideeënwereld, vaak in
de vorm van verhalen. Deze gids besteedt naasst de 'grote' feesten ook
aandacht aan persoonlijke vieringen en biedt ons de kans meer kennis op te doen over feesten
uit de eigen cultuur maar ook uit andere culturen.
Chinese New Year / Dickmann. - London: Raintree, 2011. - 24
p.. - (Holidays and Festivals). - ISBN: 978-1-4062-1924-1. ISBN: 1281859749
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.2 CHN chin | Vindplaats
Turnhout: WBE 6.2.2 CHN chin
De reeks "Holidays and Festivals" introduceert op een
eenvoudige wijze feesten over de hele wereld bij jonge
kinderen. Het Chinese Nieuwjaar wordt meestal in januari of
februari gevierd.In dit boekje lees je meer over de achtergrond van het feest.
Lanterns and firecrackers : a Chinese New Year story / Zucker; Barger
Cohen. - London: Frances Lincoln, 2004. - veelv. pag.. - (Festival
Time!). - ISBN: 978-1-84507-076-2. - ISBN: 1281881596
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.2 CHN lant | Vindplaats Turnhout:
WBE 6.2.2 CHN lant
Dit prentenboek toont kinderen hoe het Chinese Nieuwjaar gevierd
wordt. Het sluit ook aan bij het thema lichtfeesten.
Birth day : hoe de wereld zijn kinderen verwelkomt / Blancquaert,
Lieve; Blomme. - Tielt: Lannoo, 2013. - 366 p.. - ISBN: 978-90-2093629-2. - ISBN: 1779383267. - ISBN: 861469727
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.2 birt | Vindplaats Turnhout: WBE
6.3.2 birt
364.501 keer per dag begint er ergens op aarde een nieuw leven en
een nieuw verhaal. Birth Day is de wereldreis van Lieve Blancquaert
naar die verhalen en het antwoord op de vragen: Waarom zetten wij vandaag kinderen op de
wereld? Wat betekent het om op een bepaalde plek in de wereld geboren te worden? En hoe
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verwelkomt de wereld zijn kinderen? Telkens stapt ze een bevallingskamer binnen en dus ook
letterlijk in het leven van de baby en hun familie. Ze ontmoet de moeders tijdens een van de
meest emotionele gebeurtenissen uit hun leven: de geboorte van hun zoon of dochter. Maar
ze praat ook met familieleden, gaat langs bij hen thuis, neemt deel aan feesten en rituelen, en
bezoekt bijzondere plekken en evenementen die haar meer vertellen over de cultuur waarin
hun kind zal opgroeien. Lieve Blancquaert bezocht 14 plekken over de hele wereld. Een mix van
arm en rijk, culturen, religies en gemeenschappen. 14 locaties, 14 sterke verhalen en meer dan
400 foto's die een blijvende indruk nalaten.
Diwali / Dickmann. - Chicago: Heinemann Library, 2011. - 24
p.. - (Holidays and Festivals). - ISBN: 978-1-4329-4070-6. ISBN: 1281813166
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.4 diwa | Vindplaats Turnhout:
WBE 7.4 diwa
De reeks "Holidays and Festivals" introduceert op een
eenvoudige wijze feesten over de hele wereld bij jonge
kinderen. Diwali of Feest van het Licht is een Hindoe-feest. Over
het ontstaan van het feest en hoe het gevierd wordt, lees je in dit boekje.
Diwali / [s.n.]. - London: Priddy Books,, 2011. - [10] p. :. - ISBN: 978-1-84915441-3. - ISBN: 1281855515
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.4 diwa | Vindplaats Turnhout: WBE 7.4 diwa
Een 'touch and feel' boek voor peuters en kleuters rond het lichtfeest 'Diwali'
Ramadan / Dickmann. - Etten-Leur: Corona, Ars Scribendi
Uitgeverij, 2014. - 25 p.. - (Wereld vol feesten; 4). - ISBN: 97894-6175-198-0. - ISBN: 94-6175-198-2. - ISBN: 883405688
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.5 rama | Vindplaats Turnhout:
WBE 7.5 rama
Waarom is voor moslims de ramadan een bijzondere maand?
En met welk feest wordt het afgesloten? Met grote
kleurenfoto's, enige regels tekst en een zoekopdracht. Vanaf ca.
6 t/m 8 jaar. De reeks "Wereld vol feesten" introduceert op een eenvoudige wijze feesten over
de hele wereld bij jonge kinderen. Moslims vinden Ramadan heel belangrijk. In dit boekje lees
je er meer over en krijg je informatie over het Suikerfeest dat de Ramadan plechtig afsluit.
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De snoepjes van Aisha / Linden, van der; Dienderen. - Hasselt: Clavis,
2007. - 24 p., geïll.. - ISBN: 978-90-448-0759-2. - ISBN: 208764346
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.5 snoe | Vindplaats Turnhout: WBE
7.5 snoe
Aisha gaat naar opa en oma want vandaag wordt het Suikerfeest
gevierd. Het is groot feest. Aisha heeft een tekening gemaakt, de
snoepjes vliegen alle kanten uit en oom Ali heeft een verrassing...
Een mooie kennismaking met het Suikerfeest. Bij het prentenboek zitten ook lessuggesties.

Eight candles to light : a Chanukah story / Zucker; Barger Cohen. London: Frances Lincoln, 2002. - veelv. pag.. - (Festival Time!). - ISBN:
978-0-7112-2017-1. - ISBN: 1281802736
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.6 eigh | Vindplaats Turnhout: WBE 7.6
eigh
Dit prentenboek toont kinderen hoe het feest "Chanukah" bij de
Joden gevierd wordt. Het sluit ook aan bij het thema lichtfeesten.
Hanukkah / Dickmann. - London: Raintree, 2011. - 24 p.. - (Holidays
and Festivals). - ISBN: 978-1-4062-1929-6. - ISBN: 1281818371
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.6 hanu | Vindplaats Turnhout: WBE
7.6 hanu
De reeks "Holidays and Festivals" introduceert op een eenvoudige
wijze feesten over de hele wereld bij jonge kinderen. Hannukkah is
voor de Joodse mensen een feest van Licht. Dit boekje geeft ons naast de historiek van het feest
ook hoe het tegenwoordig wordt gevierd.
Arbor Day / Rissman. - Chicago, Ill: Heinemann Library, 2011. - 24
p.. - (Holidays and Festivals). - ISBN: 978-1-4329-4083-6. - ISBN:
1281880693
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 arbo
De boekjes uit de reeks "Holidays and festivals" introduceren
kinderen tot verschillende feesten over het hele jaar. In "Arbor
Day" wordt naast het ontstaan van dit feest ook uitgelegd waarom
bomen zo belangrijk zijn en hoe mensen over de wereld dit feest vieren.
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Cinco de Mayo / Rissman. - Chicago, Ill: Heinemann Library, 2011.
- 24 p.. - (Holidays and Festivals). - ISBN: 978-1-4329-4078-2. ISBN: 1281867877
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 cinc
De boekjes uit de reeks "Holidays and festivals" introduceren
kinderen tot verschillende feesten over het hele jaar. Cinco de
Mayo wordt in Mexico gevierd.In dit boekje lees je meer over de
oorsprong van dit feest en hoe het nu gevierd wordt.
Cultures, beliefs & customs : colorcards / [s.n.]. - Milton
Keynes: Speechmark, 2011. - handleiding (23p.), cd-rom, 36
fotokaarten (148 x 210mm = A5-formaat). - (Colorcards). ISBN: 978-0-86388-804-5. - ISBN: 1281819132
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 cult
Op deze fotokaarten worden culturen, religies en gewoonten voorgesteld. De 36 foto's zijn
ingedeeld in groepen: ceremonies, religieuze plaatsen en gebouwen, heilige
schriften/iconen/symbolen, tradities - eten/licht/elementen. Zo zijn er onder meer foto's van
een moskee, de Torah, in de Ganges badende hindoe-pelgrims, een shinto-ceremonie ... De
Engelstalige handleiding geeft uitleg bij elke foto. De bijgaande cd-rom bevat pdf-documenten
met werkbladen.
Earth Day / Rissman. - Chicago, Ill: Heinemann Library, 2011. - 24 p..
- (Holidays and Festivals). - ISBN: 978-1-4329-4076-8. - ISBN:
1281819838
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 eart
De boekjes uit de reeks "Holidays and festivals" introduceren
kinderen tot verschillende feesten over het hele jaar. "Earth Day"
wordt in april gevierd en wil de aandacht trekken op het belang van onze aarde en de zorg die
we er voor moeten dragen. We lezen hier hoe dit door verschillende mensen gevierd wordt.
Easter / Dickmann. - London: Raintree, 2011. - 24 p.. - (Holidays
and Festivals). - ISBN: 978-1-4062-1927-2. - ISBN: 1281835319
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 east
Vindplaats Turnhout: WBE 7.8 east
De reeks "Holidays and Festivals" introduceert op een eenvoudige
wijze feesten over de hele wereld bij jonge kinderen. Dit boekje
geeft beknopt de oorsprong van het paasfeest en de tradities die
met die feest gepaard gaan.
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Feest - Festiviteiten, carnaval en feestdagen uit de hele wereld /
Kindersley. - De Bilt: Bosch En Keuning, 1998. - 63 p., geïll.. - (Kinderen
Wereldwijd). - ISBN: 90-246-0403-6. - ISBN: 1281830762
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 fees | Vindplaats Turnhout: WBE 7.8
fees
Een feest is altijd bijzonder, of het nu gaat om nieuwjaar in HongKong,
om Diwali in India of om Carnaval in Rio. Ook al wonen Pan Po, Sonu en
Janaina ieder in een ander land, de voorbereidingen, de opwinding en de
sfeer van de jaarlijks terugkerende feesten zijn overal precies dezelfde. In dit boek kun je de
feesten met kinderen uit de hele wereld meevieren. Telkens vertelt een kind van ca 10 jaar hoe
een bepaald feest in zijn/haar land gevierd wordt. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met foto's.
Feest je mee? : lees- en werkboek over belangrijke feestdagen in België /
Kelecom, Van. - Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 2018. - 51 p.. ISBN: 978-90-8696-351-5. - ISBN: 1281852009
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 fees | Vindplaats Turnhout: WBE 7.8 fees
In 'Feest je mee?' lees je 22 verhalen in makkelijke taal over feestdagen en
over vakantiedagen in Vlaanderen en België. Bij elk hoofdstuk zijn er
vragen die helpen om alles nog beter te begrijpen. Er staat ook telkens een
weblink bij. Daar vind je nog meer info én een filmpje over die feestdag.
Feest je met ons mee? / Amant. - Hasselt: Clavis, 2015. - [20] p.. ISBN: 978-90-448-2550-3. - ISBN: 1281881319
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 fees | Vindplaats Turnhout: WBE 7.8
fees
In dit boekje ontdekken peuters vanaf 24 maanden feesten van over
de hele wereld. De kinderen vieren samen Divali, Sinterklaas,
Kerstmis, Chinees nieuwjaar, carnaval, Pasen, holifeest, Suikerfeest...

Feesten ver weg en dichtbij / Rissman; Smits. - Etten-Leur:
Corona, 2014. - 24 p.. - ISBN: 978-94-6175-200-0. - ISBN:
884588966
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 fees
Feesten ver weg en dichtbij laat kinderen kennismaken met
een aantal feesten die in verschillende gebieden van de
wereld gevierd worden. De kinderen leren dat sommige
feesten een godsdienstige achtergrond hebben, sommige
worden gevierd vanwege bepaalde mensen, en sommige hebben te maken met de
geschiedenis. Veel feesten zullen de kinderen nog niet kennen, en lijken voor hen iets uit
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vreemde landen, ver weg. Dan is het een verrassing te ontdekken dat die feesten ook heel
dichtbij, in ons eigen land, gevierd worden door mensen met een andere cultuur.
ICO Pronto : thema overgangsrituelen : herdenken van doden : derde en vierde leerjaar /
Doncker, De. - Brussel: Foyer, 2012. - [46] p.. - (ICO Pronto). - ISBN: 1281859011
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 icop
Het integratiecentrum Foyer publiceert per schooljaar een aantal interculturele lessen. Deze
volledig uitgewerkte lessen hebben steeds een andere doelgroep voor ogen: kleuters of één
van de graden van het lager onderwijs. In de lessen van schooljaar 2011-2012 komt het thema
overgangsrituelen aan bod. Deze les voor leerlingen van het derde en vierde leerjaar gaat over
het herdenken van doden en hoe dit in verschillende landen wordt gevierd. De les neemt
verschillende lesuren in beslag. Na een inleidend klasgesprek onderzoeken de leerlingen in
groepjes de volgende feesten: Allerheiligen en Allerzielen, Dia de los muertos en het
Gravenfeest. Bij elk feest maken ze een typisch voorwerp. Vervolgens stellen ze de feesten aan
elkaar voor. De uitgeschreven les met bijhorende prenten, foto's, infobladen en werkbladen,
kan mits aanvraag van een paswoord per mail, gedownload worden op de website van Foyer.
ICO Pronto : thema overgangsrituelen : verjaardag : eerste en tweede leerjaar / Doncker, De. Brussel: Foyer, 2012. - [23] p.. - (ICO Pronto). - ISBN: 1281848453
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 icop
Het integratiecentrum Foyer publiceert per schooljaar een aantal interculturele lessen. Deze
volledig uitgewerkte lessen hebben steeds een andere doelgroep voor ogen: kleuters of één
van de graden van het lager onderwijs. In de lessen van schooljaar 2011-2012 komt het thema
overgangsrituelen aan bod. Deze les voor leerlingen van het eerste en tweede leerjaar gaat
over verjaardagen en hoe die in verschillende landen worden gevierd. De les neemt
verschillende lesuren in beslag en begint met een sfeerscheppend verhaal over de verjaardag
van een Ghanese jongen. Daarna ontdekken de leerlingen de verschillen in verjaardagen door
een variant op memory te spelen en een interculturele verjaardagskoffer te maken voor in de
klas. De uitgeschreven les met bijhorende prenten, foto's, infobladen en werkbladen, kan mits
aanvraag van een paswoord per mail, gedownload worden op de website van Foyer.
ICO Pronto : thema overgangsrituelen : volwassen worden : vijfde en zesde leerjaar / Doncker,
De. - Brussel: Foyer, 2012. - [49] p.. - (ICO Pronto). - ISBN: 1281810969
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 icop | Vindplaats Turnhout: WBE 7.8 icop
Het integratiecentrum Foyer publiceert per schooljaar een aantal interculturele lessen. Deze
volledig uitgewerkte lessen hebben steeds een andere doelgroep voor ogen: kleuters of één
van de graden van het lager onderwijs. In de lessen van schooljaar 2011-2012 komt het thema
overgangsrituelen aan bod. De lesfiche voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar gaat
over volwassen worden en bevat twee lessen. De eerste les gaat over wat leerlingen verstaan
onder volwassen zijn en wanneer ze vinden dat iemand volwassen wordt of is. Dit laat veel
ruimte voor een gesprek over hoe leerlingen deze veranderingen zelf ervaren. Ook leren ze
over lichaamsversieringen in verschillende culturen. In de tweede les wordt het concept
"rituelen" besproken en maken de leerlingen kennis met een aantal concrete overgangs- en
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initiatierituelen in verschillende culturen. De uitgeschreven lessen met bijhorende prenten,
foto's, infobladen en werkbladen, kunnen mits aanvraag van een paswoord per mail,
gedownload worden op de website van Foyer.
Iedereen feest : jaarkalender 2020 / Vrints; Hermans. Brussel: Orbit vzw, 2019. - kalender, veelv. pag.. (feesten met de buren). - ISBN: 978-94-6383-078-2. ISBN: 1281816402
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 iede
De jaarkalender Iedereen Feest! geeft een overzicht
van alle feestdagen in diverse culturen en
godsdiensten. Bij elk feest is aangeven wat de
betekenis
ervan
is.
Handig
om
je
interlevensbeschouwelijke competenties te versterken. Bruikbaar om bruggen te bouwen en
verbindend aan de slag te gaan in onze superdiverse samenleving. De feestdagen kunnen in
bepaalde gevallen nog één of twee dagen afwijken van de aangegeven kalenderdag. Veel
religies bepalen hun feestdagen immers aan de hand van de maanstand. Dit brengt mee dat
hetzelfde feest soms met een dag verschil gevierd wordt door gemeenschappen uit
verschillende landen.
Lichtjes, slingers en verhalen. Praktijkboek voor vieringen in de
basisschool / Nijenhuis; Sikkel. - Hilversum: NZV, 2001. - 256 p.. - ISBN:
90-6986-234-4. - ISBN: 1281814580
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 lich ; WBE 7.8 lich | Vindplaats
Turnhout: WBE 7.8 lich
"Lichtjes, Slingers en Verhalen" biedt tientallen concreet uitgewerkte,
originele vieringen voor in de klas, voor de hele school of voor andere
groepen kinderen. Van Allerheiligen tot Sinterklaas, van Hemelvaart tot
een verjaardag en van Suikerfeest tot Valentijnsdag. Er zijn christelijke vieringen opgenomen,
feesten van andere wereldgodsdiensten, algemene vieringen zoals bevrijdingsdag en dierendag
en individuele vieringen zoals bruiloften en geboortefeesten. De vieringen zijn beschreven door
meer dan 20 auteurs die van dit boek een afwisselend geheel maken.
Rondjewereld kerstverhalen / Hartman; Kallai Nagy. - Amsterdam:
Kwintessens, 2010. - 128 p.. - (Rondjewereld). - ISBN: 978-90-3388395-8. - ISBN: 1281883002
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 rond
De kersttijd is dé tijd van het jaar voor een verhaal. Overal worden
kerstverhalen voorgelezen en verteld. In dit boek staan veertig
verhalen: om te beginnen het verhaal van de eerste Kerst. Vervolgens
verhalen over de oorsprong van kersttradities van over de hele wereld.
En ten slotte een verzameling kerstverhalen en legendes. De verhalen
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zijn geschikt om samen met kinderen van zes jaar en ouder te lezen. Achterin staan suggesties
om de kinderen met eenvoudige middelen extra te betrekken bij de verhalen.
Het suikerfeestcadeau / Vanderlinden; Diederen. - Amsterdam:
Clavis, 2010. - [24 p.]. - ISBN: 978-90-448-1386-9. - ISBN:
1281847047
Vindplaats Turnhout: WBE 7.8 suik
Een verhelderend prentenboek over ramadan en het Suikerfeest voor
kinderen vanaf 4 jaar. Het verhaal van Samir staat centraal, waarbij
het Suikerfeest de aanleiding vormt voor de gebeurtenissen. Het zijn
gebeurtenissen die iedere kleuter kan meemaken. Ook de familiale
sfeer van het verhaal verhoogt de herkenbaarheid.
Zo vieren wij feest / Mack. - Hasselt: Clavis, 2014. - [58] p.. - ISBN:
978-90-448-2245-8. - ISBN: 1281802849
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 zovi | Vindplaats Turnhout: WBE
7.8 zovi
Over de hele wereld zijn mensen dol op feestvieren. Maar niet
iedereen viert feest op dezelfde manier. In dit informatieve boek
boordevol grapjes en weetjes, worden feesten uit de wereld
getoond in foto's en tekeningen. Voor alle kinderen vanaf 5 jaar.
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