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Kids Moving the World
De Stichting Kids Moving the World richt zich op bewustwording van kinderen in Nederland ten aanzien van bepaalde wereldvraagstukken.
Via verschillende educatieve modules maken kinderen spelenderwijs kennis met onderwerpen als armoede, honger en klimaatverandering.
Het uitgangspunt bij alle modules is dat de kinderen zelf op een actieve manier aan de slag gaan.
De modules bestaan uit een voorbereiding in de klas met een lespakket en een gastles door een Game Guide. De Game Guide is een vrijwilliger van Kids Moving the World die met de kinderen enkele aspecten van het lespakket op een actieve manier uitwerkt. De modules zijn samen
met onderwijsdeskundigen van Hazel Educatief Advies en de CED-Groep ontwikkeld en sluiten goed aan bij de huidige onderwijspraktijk. Alle
modules worden gratis aangeboden aan basisscholen in Nederland.
Kids Moving the World biedt naast verschillende modules ook enkele projecten aan. Aan het project Wishes for the World doen onder meer
scholen uit Malawi mee die actief zijn binnen het project School Friends. Dit is een project waarbij scholen in Malawi informatie uitwisselen met
hun eigen partnerschool in Nederland. Uitwisseling vindt plaats aan de hand van enkele lessen én door de eigen inbreng van leerkrachten en
kinderen uit Malawi en Nederland. Daarnaast verzorgen Nederlandse scholen elk jaar een fundraise activiteit voor de partnerscholen in Malawi.
Voor meer informatie www.kidsmovingtheworld.nl
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Wishes for the World is een project van Kids Moving the World
www.kidsmovingtheworld.nl
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Het begin van een nieuw jaar is hét
moment om vooruit te kijken en je
wensen voor het komende jaar te uiten.
Wishes for the World laat alle kinderen
van groep 1 t/m 8 nadenken over hun
wens voor de wereld!

Deze wensen worden op een kaartje geschreven. De kaartjes zijn bevestigd aan een
poppetje wat de kinderen zelf hebben aangekleed. Door de handjes van de poppetjes te
verbinden, ontstaat een slinger. De wenspoppetjes worden door kinderen in Nederland
en kinderen in Malawi gemaakt. De wensenslingers uit Nederland en Malawi worden
tijdens een feestelijk evenement met elkaar verbonden, waardoor een hele lange slinger
ontstaat. Kids Moving the World wil de langste wensenslinger ooit maken. Daarmee
hopen we het Guiness Book of Records te halen. Daar hebben we uw hulp bij nodig!

Dit kunt u doen!

Planning

•

De kinderen kunnen de maand januari gebruiken
om de poppetjes te versieren. De poppetjes
moeten uiterlijk op 14 februari 2009 bij
Kids Moving the World binnen zijn.

•
•

•
•

Kopieer het bijgeleverde vel met poppetjes
en wenskaartjes op stevig papier. Maak zoveel 		
kopieën als u nodig heeft voor het aantal kinderen
dat mee doet
Kopieer eventueel de beeldinstructie voor uw
leerlingen. Dit geeft de kinderen houvast bij het 		
maken van hun wenspoppetje
Nu kunnen de kinderen zelf aan de slag.
Neem voor de precieze werkbeschrijving de
beeldinstructie door. Let op: het poppetje mag 		
niet groter worden dan het aangeleverde model
Verzamel alle losse poppetjes met de aangehechte
wenskaartjes en stop ze in een envelop. U hoeft 		
de poppetjes niet zelf aan elkaar te bevestigen!
Plak de benodigde postzegels op de envelop en
verstuur de envelop met inhoud naar:
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Dit doen wij!
Kids Moving the World zorgt dat alle poppetjes
uit Nederland met elkaar worden verbonden.
Ook alle poppetjes uit Malawi worden aan elkaar
bevestigd. Begin maart zal er een feestelijk
evenement in Malawi plaatsvinden. Tijdens dit
evenement zullen de wensenslingers uit Nederland
en Malawi met elkaar worden verbonden.
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Je krijgt een kopie van een
poppetje van je meester of juf.
Knip je poppetje uit

4

Schrijf op de voorkant van het
wenskaartje jouw wens voor de
wereld!

7

De kinderen uit uw klas kunnen via de website van
Kids Moving the World volgen hoe het evenement en
de recordpoging zijn verlopen. Hier zullen ook foto’s
te zien zijn van de mooiste poppetjes uit Nederland
en Malawi!
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Trek het poppetje eventueel
over op stevig karton. Gebruik
dan het kartonnen poppetje om
aan te kleden

5

Knip je wenskaartje uit en vul
de gegevens in

6

Kleed je poppetje in elk geval
aan één kant aan. Dubbelzijdig
versieren mag natuurlijk ook!
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Let
op!

Plak niets op de handjes van de
poppetjes! Met de gaatjes in de
handjes maken we de poppetjes
aan elkaar vast
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Je meester of juf verzamelt
Maak je wenskaartje vast aan
je poppetje. Dit kan bijvoorbeeld alle wenspoppetjes in een
envelop. De envelop moet vóór
met een touwtje om de pols van
14 februari 2009 binnen
het poppetje
zijn bij Kids Movin the World

Via de website

www.kidsmovingtheworld.nl
kun je volgen hoe het evenement
en de recordpoging zijn verlopen

Veel versier
plezier!!!!
Plak niets

Naam:
Groep:
School:

op de handjes
van de poppetjes!
Met de gaatjes
in de handjes
maken we de
poppetjes aan
elkaar vast

Leeftijd:

Maak het
kaartje
vast aan
je wenspoppetje!

Plaats:

n
Kleed je
poppetje aan met
viltstiften, verf,
stof, wol, kralen
...enz.

n

Wat is jouw
wens voor
de wereld?
Wat is jouw
wens voor
de wereld?
Kleed je
poppetje aan met
viltstiften, verf,
stof, wol, kralen
...enz.

n

Plak niets

Plaats:
School:
Groep:
Naam:

Leeftijd:

Maak het
kaartje
vast aan
je wenspoppetje!

op de handjes
van de poppetjes!
Met de gaatjes
in de handjes
maken we de
poppetjes aan
elkaar vast

Veel versier
plezier!!!!

