
Dit lespakket is een speciale uitgave van Stichting De Brug. Deze stichting helpt weeskinderen in 
Cambodja. Bij dit lespakket hoort een filmpje, werkbladen voor groep 3/4, 5/6 en 7/8 en voor elk 
niveau een docentenblad. Het doel van dit lespakket is dat kinderen meer leren over Cambodja 
en in actie komen voor Stichting de Brug. De actie kan met uw eigen groep worden gedaan.  
Of uw groep kan meedoen met een grotere actie van de hele school: een sponsorfietstocht.

Het filmpje
Het filmpje is geschikt voor alle niveaus. Het laat de kinderen zien waar Cambodja ligt, wat voor land 
het is en hoe de mensen er leven. Daarna maken we kennis met zes broertjes. Ze wonen bij hun oma 
omdat ze geen ouders meer hebben. Stichting de Brug heeft veel voor deze kinderen gedaan. Ze  
hebben een nieuw huis gekregen. En de kinderen hebben nu genoeg te eten en gaan naar school.  
Afhankelijk van het niveau kunt u meer of minder op de achterliggende problematiek ingaan.

Het lespakket in groep 7/8
Bekijk samen met de kinderen het filmpje. Praat samen met de kinderen over wat jullie gezien hebben. 
Wijs Cambodja nog eens aan op de wereldkaart. Praat met de kinderen over het filmpje. Welke proble-
men zijn er in Cambodja? Waardoor komen die problemen? Waarom hebben veel kinderen geen ouders 
meer? Stel vragen over het thema dat bij dit niveau hoort: 'Overleven'. Wat gebeurt er in Nederland als 
je geen ouders meer hebt? Komt aids hier ook voor? Zorgt dat voor dezelfde problemen?

Werkbladen
De kinderen kunnen zelfstandig aan de slag met de werkbladen. Print er voldoende uit voor de hele groep.

Inlevingsopdracht 
Laat kinderen in tweetallen een spreekbeurt houden over Cambodja. Bespreek met de groep mogelijke 
onderwerpen: het tropisch regenwoud, dieren in Cambodja, de oorlog in Cambodja, aids, het werk van 
Stichting De Brug. Kinderen mogen ook zelf onderwerpen bedenken. 

Actie met de groep
Bedenk samen met de groep een manier om geld in te zamelen voor Stichting De Brug. 
Laat kinderen eerst ideeën bedenken. Schrijf alle ideeën op het bord. Kies dan samen de drie beste.  
Ga aan de slag met het allerbeste idee. 

Schoolactie
De schoolactie is een sponsorfietstocht. Groep 7/8 maakt de boekjes met opdrachten langs de route. 
En de invullijsten waarop deelnemers hun sponsors en het sponsorbedrag kunnen noteren. Ze doen 
natuurlijk ook mee. Een euro per kilometer! 

Meer informatie
Dit lespakket is een uitgave van Stichting De Brug, Hardenberg. Meer informatie vindt u op  
www.stichtingdebrug.nl. Het ingezamelde geld kunt u overmaken op rekeningnummer  
823353 ten name van Stichting De Brug.

Colofon

Concept en realisatie: Patsboem! Nijmegen/Gorinchem www.patsboemeducatief.nl

Filmpje: Digitale expressie/Jose van Duijvenvoorde www.digitaleexpressie.nl

Vormgeving docentenhandleiding en werkbladen: Marieke Nelissen, www.lepetitstudio.nl

groep 7/8 - thema ‘Overleven’
Docentenhandleiding



1 Cambodja
Maak dit woordweb over Cambodja af. 
Schrijf zo veel mogelijk woorden op.

2 Cambodja of Nederland?
Welke verschillen zijn er tussen Cambodja en Nederland? Maak de tabel af.

 Cambodja Nederland

 Werk De meeste mensen zijn boer. 

 Klimaat  

 Vervoer  

 Gezondheidszorg  Er zijn goede dokters en medicijnen 

 Economie  

3 Oma Ting
a Waaraan zijn de ouders van Nawien overleden?

                                                                                                                                                                      

b Waarom is deze ziekte een groot probleem in Cambodja?

                                                                                                                                                                      

c Waarom kon oma eigenlijk niet goed voor de broertjes zorgen?
Noem twee redenen.

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                      

4 Stichting De Brug
a Wat doet Stichting De Brug? Leg dat in je eigen woorden uit.

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                      

b Wat vind je van het werk van deze Stichting?

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                      

Werkblad groep 7/8

voor iedereen.

oorlog

tropisch regenwoud


