
Activiteitenbrainstorm bij het verhaal: Les vacances commencent.
Beste leerkracht, het is niet de bedoeling om alle activiteiten hieronder vermeld uit te voeren, kies 
één of meerdere activiteiten die voor jou haalbaar en interessant zijn.

Thema: vakantie, einde schooljaar, afscheid, blij weerzien

1. Het verhaal situeert zich aan het einde van het schooljaar.  De kinderen nemen afscheid van 
hun klas, hun vriendjes en de juf.  Behalve dat afscheid wat triest kan zijn, komt er ook een tijd 
voor andere leuke dingen.  Je kan dit zo in je eigen woorden vertellen aan de kinderen. Nadien 
kijk je samen met hun naar het verhaal van Mila Lila.

2. Je kan met de kinderen het Lied van Mila Lila beluisteren (de tekst van het lied en het verhaal 
kan je afdrukken).

3. Je kan aan de kinderen voorstellen om denkbeeldig op kamp te gaan met de klas.  Je neemt 
een kaart van België of eventueel een wereldbol en je plaatst vinger willekeurig op de kaart.  
Daarna ga je allerlei dingen over die plaats met hen opzoeken.  Waar ligt dit dorp?  Hoe ver is 
het stappen?  Welke taal spreekt men daar?  Is er plaats om te kamperen?  Welke 
bezienswaardigheden kunnen we bezoeken….. Doe je dit kort en bondig dan kan je meerdere 
plaatsen bespreken, doe je dit heel uitgebreid dan is één kampplaats voldoende.  

4. Je kan hier ook het spel spelen “Ik ga op kamp en ik neem mee…..” Dit spel kan je aanpassen 
aan heel veel onderwerpen (logeren, het is vakantie, ik ga naar de bakker….). Je kan de 
kinderen dit in het Nederlands laten doen of in andere talen.  Zorg bij andere talen voor visuele 
ondersteuning zodat de kinderen niet hoeven te onthouden wat ze meenemen maar wel de 
juiste benaming.  Of laat de kinderen dit in het Nederlands doen maar voeg zelf hier en daar 
een Franstalig (niet te moeilijk) voorwerp toe.  Het spelprincipe ken je waarschijnlijk reeds: Om 
beurt zegt een kind wat hij meeneemt, het volgende kind herhaalt eerst wat de voorgaande 
kinderen gezegd hebben en voegt er dan een woord/voorwerp aan toe. Probeer zo lang 
mogelijke woorden-slang te maken.  Daag de kinderen uit om telkens beter te doen. Let op dat 
de slang niet steeds bij dezelfde kinderen stopt, dit zou voor ergernis bij anderen kunnen 
zorgen.  Laat kinderen die dit moeilijk vinden, beginnen.

5. Welke spelletjes spelen kinderen op kamp?  Je kan dit aan hen vragen of zelf spelletjes 
voorstellen.  Misschien zijn er ouders die enkele spelletjes willen uitleggen en aanleren 
(eventueel in verschillende talen). Heel wat kinderspelen zijn gekend over de hele wereld.  Van 
waar komen die spelen?  Een leuke en compacte bundel is: “kinderen van toen, senioren van 
nu”.  Hierin worden 7 kinderspelen uitgelegd.  Je kan elke week een ander spel aanbieden om 
op de speelplaats te spelen.  Geef kinderen spelaanbod en ze gaan zich minder vervelen en 
minder overgaan tot pesten.  Misschien kan je de turnleerkracht of de speelplaats-werking 
vragen om je te helpen om een goed spelaanbod samen te stellen. Je kan ook heel veel talen 
aanbrengen in spelvorm.  Bij het hinkelen kan je de cijfers in verschillende talen aanbrengen, 
zakdoek leggen kan je ook in het Frans aanbieden…..

6. Misschien is het ook mogelijk om een nacht op school te kamperen als jaarafsluiter. Of je kan 
dit ook bij het begin van het schooljaar organiseren om elkaar beter te leren kennen en 
samenhorigheid te stimuleren.  Heel wat uitstappen kosten veel geld, kamperen op school is 
haast kosteloos en je krijgt er heel wat voor terug (slechte nachtrust jammer genoeg vaak 
inbegrepen ;-)).  

7. Je kan tijdens het kamperen vertellen over de maan en sterrenbeelden, je kan (kamp)liedjes 
zingen in verschillende talen, je kan de kinderen een verhaal vertellen voor het slapengaan, je 
kan hen goedenacht wensen en goedemorgen, je kan samen een ontbijt bereiden en gezellig 
samen eten….. Je leert de kinderen op een andere manier en meer ontspannen manier 
kennen.  

8. Er zijn heel wat liedjes op You Tube te vinden over vakantie: “Un Escargot Part en Voyage” 
hierbij worden er verschillende muziekinstrumenten bespeeld. “La comptine des voyages” van 
cartoonpate” waarbij verschillende voorwerpen verwijzen naar verschillende landen. “Les pays 
du monde” van Monde des Titounis” is een vrij lang liedje. Je hebt een vingerversje van 
“Jacques Haurogné -Monsieur Pouce part en voyage” en het lied van “Ilona Mitrecey - Cest les 
vacances lyrics” is een leuk maar vrij lang liedje dat gaat over Italië. “Vive les vacances” van 
Khalid Hafiane Mokadem is een leuk lied waarvan je stukjes kan onthouden en kan 
meezingen.  “Song-les vacances” van Kidi Fun gaat over de rit naar bestemming. “Quand c’est 



Activiteitenbrainstorm bij het verhaal: Les vacances commencent.
l’été” van Mini Doremi vinden wij ook een leuk lied. “Je vais en vacances” van Catherine 
Puyravand gaat dan weer over voertuigen, “La valise-taxi” enfants, chansons et comptines is 
ook super leuk om uit te beelden.  “La valise + sous titer” van Dorothée biedt ook heel veel 
mogelijkheden en er komt heel wat woordenschat in……

9. Er zijn ook typische stap-liedjes  om op kamp te gaan: “Un kilomètre à pied……” en “on 
marche” van Mila Lila.  Deze liedjes komen in meerdere brainstorms voor.  

10.


