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Mijn mama – Regnaud & Bravo 

  

INHOUD  

De jonge Jean gaat sinds kort naar de lagere school. Hij leert er lezen en schrijven. 

Veel erger is dat hij zichzelf moet voorstellen en moet zeggen wat het beroep van 

zijn mama is. Hij ziet zijn mama al lang niet meer. Daarom heeft zijn papa een 

kindermeisje in huis genomen om voor hem en zijn broertje te zorgen. 

Op een dag krijgt het buurmeisje van Jean een kaartje in de bus van zijn mama. Ze 

leest het voor aan Jean die door het dolle heen is.  

Verschillende kinderen moeten naar de schoolpsycholoog. Jean is daar erg bang voor 

en hoopt dat hij er nooit heen zal moeten. 
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OPDRACHT EXTRA OPDRACHT 

Laat de leerlingen tijdens de les een brief schrijven naar 

hun moeder. Op dit kaartje mag een geheim staan dat 

de leerlingen en hun mama delen. 

De leerlingen kunnen een mooie tekening op de 

voorkant van het kaartje maken en uiteindelijk naar hun 

eigen adres versturen met de post. 

Ben je zelf al eens iemand dierbaar verloren? Hoe 
voelde je je toen? Zei je dit tegen je vrienden of wou je 
dit liever voor jezelf houden? Was het vreemd dat je die 
persoon plots niet meer kon zien? Hoe zou jij je voelen 
mocht je mama of papa er niet meer zijn?  
 
Waar gaan mensen naartoe als ze dood zijn? Zijn er 
verschillende meningen hierover in de klas?  

Voorzie een postbus in je klas die de leerlingen kunnen  

gebruiken om elkaar brieven te 

sturen. Elke ochtend kan je  

de brievenbus leegmaken en  

de brieven uitdelen aan de  

leerlingen.  

Je kan ook een systeem  
voorzien waarbij alle  
klassen meedoen zodat  
de leerlingen brieven  
kunnen sturen naar  
leerlingen van  
andere klassen. Elke  
week kan dan de  
postbode komen om  
brieven rond te delen in de       ©2014, Silvester Strips uitgeverij B.V 

verschillende klassen.        . 

MEDIA https://www.youtube.com/watch?v=_yIwx72ZEzY 
Stripgids #35, p. 46-47 
Gebruik ook andere middelen om berichten te verzenden. Zo kan je de leerlingen 
berichten laten sturen via mail, sms, Facebook, Twitter… 

EINDTERMEN Nederlands: 3.1,3.3,3.6,4.3,4.4,4.6 
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