LES VOOR DE WEEK VAN BURGERSCHAP
Deze les is gebaseerd op les 2 van het Krachtbronnen-thema Kracht van groeien, het derde thema
voor groep 3. Speciaal voor Samsam en de Week van Burgerschap is deze les aangepast, zodat hij op
zichzelf staat en in deze week gegeven kan worden.
Centrale burgerschapthema’s zijn technologisch burgerschap en gezondheid.

EEN VOLLE BUIK?
VERHAAL

ZO WERKT KRACHTBRONNEN MIDDENBOUW
Bij Krachtbronnen voor de middenbouw staan de avonturen van robot Bèta centraal.
• Ieder leerjaar zijn bestaat uit vier thema’s.
• Elk thema heeft zes verhalen, zes lessen, een praatplaat met zes scenes.
ROBOT BÈTA
Maak kennis met Bèta! Een nieuwsgierige robot, ooit cadeau gedaan
aan Anna. Net als alle andere leerlingen in haar klas kreeg zij een robot.
Anna wilde een graag een robot die haar beste vriend zou worden. Maar
als Bèta echt een vriend moest worden, moest Anna ook echt avonturen
met hem kunnen beleven. En daarom werd haar speciale wens voor haar
eigen robot: hij moet nieuwsgierig zijn. Nou, dat is gelukt! Bèta was zo
nieuwsgierig dat hij Anna verliet om alleen op reis te gaan en de wereld te
ontdekken.
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INLEIDING OP HET VERHAAL
In dit avontuur belandt Bèta met vrachtschip vol met mango’s (zie thema Kracht van avontuur
voor groep 3) in een haven van een enorm grote stad. Overal liggen boten en schepen, overal
lopen mensen in allerlei verschillende huidskleuren. Het is superdruk.
En er is nog iets bijzonders…: de mensen hier zijn groot. Ze zijn geen reuzen uit sprookjes of zo,
ze kunnen niet over bomen of bergen heen kijken. Nee, dat niet. Maar ze moeten wel bukken
om door een deur te komen. Wat vreemd!
Bèta is een grote stad met grote mensen. Hij ontmoet in deze stad Francesco, die woont in een
huis. Nou ja, het zijn een paar planken die tegen elkaar aan zijn getimmerd. En golfplaten als
dak. En de deur is…nee, er is geen deur. Het is een opening tussen de planken.
VERHAAL ‘EEN VOLLE BUIK?’

Bèta kijkt om zich heen. Hij ziet niets. Nou ja, bijna niets. Dat komt niet omdat zijn robotogen
kapot zijn, of omdat het ineens heel donker is geworden. Maar gewoon, omdat er niets is. Alleen
die jongen zit daar in het midden van de kamer. Hoewel: kamer… Hij zit in het midden van dit…
hutje. Er is verder bijna niets. In de hoek ligt een oud matras op de grond. Bèta ziet dat het al
heel veel gebruikt is. Echt wit is het niet meer…
En er is een fornuis. Of eigenlijk een kastje met een gat bovenop. In dat kastje ligt hout
waarmee een vuurtje aangestoken kan worden.
Meestal is Bèta de eerste die nieuwsgierig een vraag stelt. Maar nu niet.
“Wie ben jij?”, vraagt de jongen. Zijn stem klinkt vriendelijk.
“Ik ben Bèta.”
“Waar kom jij vandaan? Ik heb je nog nooit eerder gezien.”
“Uit het mangoschip. We zijn al een tijd geleden vertrokken uit het land van Lina en Dali.”
“Wat wil je?”
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Even weet Bèta niet wat hij moet antwoorden. Tja, wat wil hij? Al vanaf het moment dat hij bij
Anna was gaat hij zijn nieuwsgierigheid achterna. Zo is hij gemaakt. En daarom komt hij overal
en ontmoet hij veel verschillende mensen. Maar kun je nieuwsgierigheid willen? Kan een robot
eigenlijk wel iets willen?
“Ik wil… nou ja, ik ben nieuwsgierig.”
Bèta en de jongen zijn even stil. Bèta hoort kippen buiten. Ze tokken druk. Alsof er een grote
boze wolf aan komt. Maar binnen is het stil.
De jongen gaat staan. Bèta ziet dat hij heel erg dun is. Mager. Hij kan de ribben van de jongen
tellen. De dunne jongen geeft hem zijn veer terug. Hij lacht.
Hij pakt Bèta bij de hand. Wat heeft hij dunne vingers! Bèta heeft al heel wat vingers gezien,
maar deze zijn zo dun als stokjes!
Bèta wil van alles zeggen. Hij wil vragen hoe het komt dat de jongen zo dun is. En waarom er
bij de haven ook veel dikke mensen waren. Of al die verschillende mensen echt allemaal op een
dag bij elkaar gezet zijn. Waarom niet iedereen even dik of dun is. Hij wil weten of de jongen
wel genoeg eet.
Maar de jongen trekt hem zachtjes mee naar buiten. “Ik wil je wat laten zien. Want ik ben ook
heel nieuwsgierig. Net als jij.”
Als ze samen door de vreemde straten lopen kan Bèta zich niet langer inhouden.
“En wie ben jij?”, vraagt Bèta.
“Ik ben Francesco.”
“Woon jij in deze stad?”
“Ja.”
“Met wie woon je hier?”
“Met niemand.”
“Waar zijn je vader en moeder?”
“Zij leven niet meer.”
“Heb je vrienden? Vriendinnen?”
“Ik heb niemand.”
“En op school? Daar heb je toch wel iemand?”
“Ik ga nooit naar school.”
Even weet Bèta niet wat hij moet zeggen. Hij kijkt hem aan terwijl ze in een klein steegje lopen.
Francesco heeft een donkere huidskleur, bijna zwarte ogen. En lang haar, tot op zijn schouders.
“Nee, echt niet. Ik ging vroeger wel naar school. Toen mijn ouders er nog waren. Toen was ik
nog heel klein. Nu ga ik niet meer.”
“Waarom niet?”
“Als ik op school zit, verdien ik geen geld. En als ik geen geld verdien, kan ik niet eten.”
“Heb je geen familie? Ergens?”
“Volgens mij woont er een tante aan de andere kant van het land.”
“Waarom ga je niet naar haar toe?”
Francesco lacht weer.
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“Ik ken haar helemaal niet. Maar als ik al naar haar toe zou willen; hoe moet ik dat doen? Ik
heb geen geld voor de bus en de trein, ik heb geen auto. Ik heb niet eens een fiets! Ik kan er
helemaal niet komen.” Bèta kijkt om zich heen. Hier in deze stad woont Francesco. Zonder geld,
en met heel weinig eten. Het is geen wonder dat Francesco zo dun is. Als je zo weinig eet, kun
je misschien wel heel lang worden, maar iemand als hij blijft heel mager. Kan dat wel gezond
zijn?
Ze lopen langs allemaal eetkraampjes die aan de kant van de weg staan. Er zijn restaurants
en supermarkten. Bèta en Francesco zien mensen zitten eten. Ze lachen en eten tegelijk. Maar
nergens kunnen ze stoppen om iets te eten te kopen. Francesco heeft geen geld.
Maar waar gaan ze toch naar toe?

Wat is Krachtbronnen?
Krachtbronnen is een flexibel inzetbaar lespakket voor de basisschool, waarbij
burgerschap, levensbeschouwing en sociaal-emotionele ontwikkeling zijn
geïntegreerd in één methode, voor de midden- en bovenbouw en speciaal
basisonderwijs.
Meer weten?
Ga naar onze site voor een overzicht van alle thema’s, vraag een gratis
zichtzending aan of nodig juf Ineke uit voor een vrijblijvend gesprek. Zij vertelt je
alles wat je wilt weten over de methode.
krachtbronnen.nl
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