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Amsterdam, februari 2018

Betreft: educatiemateriaal ‘Noumi, zusje zeven’

Beste docent,

Binnenkort komt u met uw leerlingen naar de voorstelling Noumi, zusje zeven van ROSE 
stories. Hierbij ontvangt u van ons het educatieve materiaal, waarmee u de voorstelling met uw 
leerlingen kunt voorbereiden en/of verwerken. Onze ervaring leert dat leerlingen  
gemgemotiveerder zijn wanneer ze weten waar ze naar toe gaan en wat hen tijdens de voorstelling 
te wachten staat. Bovendien horen en zien ze vaak meer.

Met de lesbrief en bijbehorende opdrachten kunt u met de klas verder ingaan op de thematiek 
van de voorstelling. In verband met de leeftijdsdoelgroep van de voorstelling is het fijn om dat 
voorafgaand te doen.

Over de voorstelling
De De stoere Noumi is de jongste van een gezin met zeven dochters. In hun krappe huis is er geen 
eigen plek voor haar en als jongste mag ze ook nooit met haar eigenzinnige oudere zussen 
meedoen. Op een dag is Noumi het zat. Ze verlangt naar iets van haar alleen. Iets dat 
helemaal van haar is en van niemand anders. Totdat ze op een dag in het speeltuintje voor 
haar huis een gewond vogeltje vindt…

Deze vrolijke en muzikale familievoorstelling gaat over het buitenbeentje van de familie, de 
zzoektocht naar je eigen plek en een bijzondere vriendschap tussen mens en dier. Het verhaal 
van Noumi, zusje zeven wordt vormgegeven door regisseur Daniël van Klaveren, schrijver 
Jorieke Abbing en hun artistieke team. Daniëls hart ligt bij het jeugdtheater, waar hij speelse, 
muzikale en inhoudelijke voorstellingen maakt over mensen die net even anders zijn dan 
anderen en zoeken naar hún plek in de wereld. In een speeltuinsetting met klimrekken, komen 
de werkelijke en fantasiewereld van Noumi tot leven.

Over het educatiemateriaal
NNoumi, zusje zeven gaat over meetellen in de grotemensenwereld en gehoord worden, iets 
waar kinderen dagelijks mee geconfronteerd worden. Op het zelfbeeld van een opgroeiende 
kleuter kan dit een grote invloed hebben. Bij de voorstelling hebben wij een aantal opdrachten 
ontwikkeld die gekoppeld zijn aan een reguliere les, zodat de leerlingen de structuur van een 
normale lesdag ervaren, maar dan met variatie. De opdrachten kunt u als voorbereiding en als 
verwerking van de voorstelling gebruiken in de klas. Op deze manier krijgen de leerlingen een 
introductie op het verhaal en de thematiek. De lessen zijn suggesties, die u naar eigen inzicht 
kukunt invullen. 

Naast het inhoudelijk voorbereiden van de voorstelling willen we u vragen ook nog even de 
‘regels’ van het theater met de leerlingen door te nemen. Dank u wel!

Wij zijn altijd nieuwsgierig naar reacties van leerlingen en docenten op onze voorstelling. 
Dat kan in woord en beeld via Instagram of Facebook (#noumizusjezeven #ROSEstories) of via 
email. Gebruik daarvoor, maar ook voor alle vragen over het educatiemateriaal: 
info@rosestories.nl.

Wij wensen u en uw leerlingen heel veel plezier met de voorbereiding en natuurlijk de 
voorstelling!

Met vriendelijke groet,

Nasim Miradi
ROSE stories



Inhoudsopgave verdiepende opdrachten – Vóór de voorstelling

Introductie: welkom in het theater
Leeftijdsgroep: 1 t/m 5
Te koppelen aan: Voorafgaand aan de tekenopdracht
Doel: De leerlingen maken kennis met theater, de voorstelling en de regels voor het publiek. 
In In het kort: Voor veel van uw leerlingen zal dit de eerste (of één van de weinige) keren zijn dat 
ze een theater bezoeken. Een hele nieuwe ervaring voor ze. Het wordt geadviseerd om de 
kinderen voorafgaand aan het bezoek wegwijs te maken. Ook wanneer uw leerlingen al vaker 
in een theater zijn geweest, is een korte herhaling toch raadzaam.

MAAKOPDRACHT  
De vogelfamilie 
Leeftijdsgroep: 1, 2 & 3
TTe koppelen aan: Handvaardigheid of tekenen  
Doel: De leerlingen gebruiken hun fantasie en eigen persoonlijkheid bij het vormgeven van hun 
eigen vogel.
In het kort: De leerlingen krijgen een tekening van een vogel die zij mogen inkleuren naar 
eigen fantasie (in dit pakket). Daarna geven ze de vogel een naam aan de hand van een eigen 
positieve karaktereigenschap. 

MAAKOPDRACHT 
De De vogelfamilie 
Leeftijdsgroep: 4 & 5 
Te koppelen aan: Handvaardigheid of tekenen
Doel: De leerlingen ontwerpen hun eigen vogel aan de hand van mozaïek, de vogel staat 
representatief voor wie ze zijn. 
In het kort: Er wordt een beroep gedaan op de fantasie en verbeelding van de leerlingen; aan 
de hand van kleur, vorm, ruimte, textuur en compositie creëren ze met z'n allen een vogel-
ffamilie. Er wordt hier ook nagedacht over een karaktereigenschap als naam voor de vogel 
maar in dit geval vanuit het perspectief van een broer of zus thuis. 

VERBEELDINGSOPDRACHT
Leeftijdsgroep: 1, 2 & 3
Te koppelen aan: Drama of gymnastiekles
Doel: Spelplezier en eindeloos gebruik van fantasie
In In het kort: De leerlingen krijgen een inleiding aan de hand van een fragment uit het script van 
Noumi. De docent zal dit fragment spelend vertellen en daarna uitleggen dat de kinderen 
samen op avontuur gaan met hun eigen verbeelde vogel. Na een fysieke warming-up gaan ze 
de vogel eigen maken in hun lichaam. Hoe loopt jouw vogel of hoe kwettert hij/zij.   

VERBEELDINGSOPDRACHT
Leeftijdsgroep: 4 & 5 
Te koppelen aan: Drama of gymnastiekles
Doel: Doel: De leerlingen kunnen een scène maken aan de hand van archetypes maar in de 
fantasievorm van een vogelfamilie. (Archetypes zijn oer-modellen in de maatschappij, zoals 
moeder, vader, held, vriend, broer, gemenerik, grappenmaker.)
In het kort: De leerlingen krijgen een warming up om uit hun hoofd en in hun lichaam te komen. 
Na de warming-up is de hoofdvraag: wanneer wij een vogelfamilie zouden zijn, hoe zou de 
vader bewegen? En de moeder? Zou er een gemenerik-vogel zijn en hoe beweegt deze?

NA DE VOORSTELLING 
LLeeftijdsgroep: 1 t/m 5
Te koppelen aan: Kringgesprek aan het begin van de schooldag. 
Doel: De leerlingen komen samen met de docent terug op de voorstelling en reflecteren daarbij 
op zichzelf.



INTRODUCTIE
Welkom in het theater

THEATER, WAT IS DAT?
EEen theater wordt ook wel een schouwburg genoemd. Het is een groot gebouw 
met zalen waar voorstellingen worden gegeven. Er staan een heleboel stoelen 
voor het publiek en iedereen die zit, kan het toneel goed zien. Op het toneel 
zijn acteurs: mensen die een verhaal vertellen en spelen. Als het publiek een 
plekje heeft gevonden, begint de voorstelling. Het zaallicht gaat uit, het 
toneellicht gaat aan en de spelers komen op. Het verhaal begint!

HHet publiek is erg belangrijk tijdens een voorstelling. Er wordt gelachen om iets 
grappigs en gegriezeld bij iets engs. Om te laten horen dat het publiek 
tevreden is gaan ze ‘applaudisseren’. Ze klappen voor de spelers, maar… nooit 
door het toneelspel heen! Meeleven en meevoelen met wat er op het toneel ge-
beurt is prima, maar joelen en schreeuwen doe je in een theater eigenlijk nooit. 

WAAR MOET JE AAN DENKEN ALS JE NAAR HET THEATER GAAT?
• dat je op tijd in het theater bent. 
• dat je naar de wc bent geweest. Als de voorstelling begint mag je niet meer 
de zaal uitlopen.
• dat je je jas ophangt in de garderobe. Dit is een plek waar iedereen zijn jas 
ophangt. 
• dat je niet gaat kletsen als je iets leuks hebt gezien, bewaar dit voor na de 
voorstelling.
•• dat je geen snoep of drinken in de zaal hebt. Het geluid kan de acteurs storen 
en uit hun concentratie halen. 
• dat je mobiele telefoon helemaal uitgeschakeld is. 
• dat het publiek applaus mag geven na afloop.

BEGELEIDING?
WWij rekenen erop dat u voor voldoende begeleiding van de leerlingen zorgt. 
Wij denken aan een volwassen begeleider per tien leerlingen. De begeleider is 
verantwoordelijk voor deze groep leerlingen en zal moeten ingrijpen zodra dat 
nodig is. Dit is wanneer ander publiek last ondervindt of wanneer de spelers 
gestoord worden. Als u weet dat er leerlingen zijn die onrust kunnen 
veroorzaken, dan verzoeken wij u hen extra te begeleiden of er zelf tussen te 
gaan zitten.
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MAAKOPDRACHT 
De vogelfamilie

Leeftijdsgroep: 1,2 & 3
Te koppelen aan: Handvaardigheid of tekenen 
Doel: De leerlingen gebruiken hun fantasie en eigen persoonlijkheid bij het vormgeven van hun 
eigen vogel.
In In het kort: De leerlingen krijgen een vogel die zij mogen inkleuren naar eigen fantasie. 

Benodigdheden: gekopieerde kleurplaten, stiften, kleurtjes etc. Een plek in de ruimte waar alle 
vogels opgehangen kunnen worden.

Jullie kennen Noumi nog niet maar Noumi is even oud als jullie zijn. 
De De stoere Noumi is de jongste van een gezin met zeven dochters. In hun krappe huis is er geen 
eigen plek voor haar, en als jongste mag ze ook nooit met haar eigenzinnige oudere zussen 
meedoen. Op een dag is Noumi het zat. Ze verlangt naar iets van haar alleen. Iets dat helemaal 
van haar is en van niemand anders. Totdat ze op een dag in het speeltuintje voor haar huis een 
gewond vogeltje vindt…

Het vogeltje heet Jamieltje en het is haar beste vriend geworden. Samen beleven ze een 
hheleboel avonturen. Noumi wil graag dat jullie ook een vogeltje krijgen om heel veel avonturen 
mee te beleven en samen mee weg te vliegen. Alleen kun je in het klaslokaal niet met echte 
vogeltjes spelen, dus heeft Noumi het idee gekregen om een vogeltekening op te sturen zodat 
jullie deze kunnen inkleuren met je lievelingskleuren! 

Denk eens heel goed na: als jij een vogeltje zou zijn welke kleuren zouden jouw vleugels dan 
zijn? En je staart? Je snavel? En je ogen? Zijn ze dezelfde kleur als jouw eigen ogen of hebben 
ze juist een hele andere kleur?

WWanneer de vogel helemaal af is krijgen de kinderen de opdracht om hun eigen vogel een 
naam te geven. De naam is een positieve karaktereigenschap van jezelf.

Voorbeelden positieve eigenschappen:
Humor     Behulpzaam
Slim       Gezellig
Doorzetter   Enthousiast
Vrolijk      Dapper
Lief Lief       Nieuwsgierig    
Eerlijk      Geduldig
Sterk      Handig
Fantasierijk   Behulpzaam
Energiek    Creatief

Daarna komen alle vogels als een grote familie bij elkaar te staan/hangen in het klaslokaal. De 
leerlingen bedenken samen een naam voor de hele vogelfamilie.



MAAKOPDRACHT 
De vogelfamilie

Leeftijdsgroep: 4 & 5 
Te koppelen aan: Handvaardigheid of tekenen
Doel: De leerlingen ontwerpen hun eigen vogel aan de hand van mozaïek. De vogel staat 
representatief voor wie ze zijn. 
In In het kort: Er wordt een beroep gedaan op de fantasie en verbeelding van de leerlingen. Aan 
de hand van kleur, vorm, ruimte, textuur en compositie creëren ze met zijn allen een vogel-
familie. 

Benodigdheden: gekopieerde kleurplaten, knutselspullen, stiften, kleurtjes, scharen etc. 
Lange houten prikkers en plakband. Een ruimte in het klaslokaal waar alle vogels zichtbaar zijn. 
Bijvoorbeeld geprikt in een bak met zand, boven het schoolbord op een rij of langs het raam.

Jullie kennen Noumi nog niet maar Noumi is even oud als jullie zijn. 
De De stoere Noumi is de jongste van een gezin met zeven dochters. In hun krappe huis is er geen 
eigen plek voor haar, en als jongste mag ze ook nooit met haar eigenzinnige oudere zussen 
meedoen. Op een dag is Noumi het zat. Ze verlangt naar iets van haar alleen. Iets dat helemaal 
van haar is en van niemand anders. Totdat ze op een dag in het speeltuintje voor haar huis een 
gewond vogeltje vindt…

Het vogeltje heet Jamieltje en het is haar beste vriend geworden. Samen beleven ze een 
hheleboel avonturen. Noumi wil graag dat jullie ook een vogeltje krijgen om heel veel avonturen 
mee te beleven en samen mee weg te vliegen. Alleen kun je in het klaslokaal niet met echte 
vogeltjes spelen, dus heeft Noumi het idee gekregen om een vogeltekening op te sturen zodat 
jullie deze kunnen inkleuren met je lievelingskleuren! 

Denk eens heel goed na: als jij een vogeltje zou zijn welke kleuren zouden jouw vleugels dan 
zijn? En je staart? Je snavel? En je ogen? Zijn ze dezelfde kleur als jouw eigen ogen of hebben 
ze juist een hele andere kleur?

Nu mogen jNu mogen jullie je vogel heel voorzichtig uitknippen. Plak op de achterkant een lange houten 
prikker met een plakbandje. Hiermee kan het vogeltje makkelijk in de hand rondvliegen. 

Wanneer de vogel helemaal af is krijgen de leerlingen de opdracht om hun eigen vogel een 
naam te geven. De naam is een positieve karaktereigenschap van jezelf. Welke eigenschap zou 
je broer of zus jou geven?

Voorbeelden positieve eigenschappen
Humor     Behulpzaam
Slim Slim       Gezellig
Doorzetter   Enthousiast
Vrolijk      Dapper
Lief       Nieuwsgierig    
Eerlijk      Geduldig
Sterk      Handig
Fantasierijk   Behulpzaam
EnEnergiek    Creatief

Daarna komen alle vogels als een grote familie bij elkaar te staan/hangen in het klaslokaal. De 
leerlingen bedenken samen een naam voor de hele vogelfamilie.



VERBEELDINGSOPDRACHT

Leeftijdsgroep: 1, 2 & 3
Te koppelen aan: Drama of gymnastiekles
Doel: Spelplezier en eindeloos gebruik van fantasie
In het kort: De leerlingen krijgen een inleiding aan de hand van een fragment uit het script 
van Noumi, zusje zeven. De docent zal dit fragment spelend vertellen en daarna uitleggen 
dat de kinderen samen op avontuur gaan met hun eigen verbeelde vogel. Na een fysieke 
warming-up gaan ze de vogel eigen maken in hun lichaam. Hoe loopt jouw vogel of hoe 
kwettert hij/zij.   

  Noumi 1  vliegen is net als fietsen,
     eerst val je een keer
     tot je ineens niet meer valt

  Noumi 2  jamieltje, niet zo snel

  Noumi 1  hij is al bijna thuis

  Noumi 2  wauw
     de wereld is dieper dan ik ooit dacht
     ik ben kleiner dan ik ooit wist 

  Noumi 1  au

  Noumi 2  wat was dat?

  Noumi 1  een merel

  Noumi 2  (droge constatering)
     tamelijk wat vogel verkeer hier in de lucht
     hallo meeuw

  Noumi 1  dag mevrouw de reiger

  Noumi 2  hallo spreeuwen
     (schrikt een beetje) hu, een uil

  Noumi 1  mooi die rimpels in het water

  Noumi 2  cool de wind die het gras kamt
     mijn speeltuintje, de school, de jumbo!

  Noumi 1  wat is er met me
     ik ben zo licht

  Noumi 2  au

  Noumi 1  wat was dat?

  Noumi 2  niks
     een dennenboom langs mijn buik

  Noumi 1  wat een herrie

  Noumi 2  het koolmezen familietje van jamieltje



  Noumi 1  pimpelmezen familietje

  Noumi 2  koolmezen

  Noumi 1  pimpel

  Noumi 2  dat oranje dak, dat lijkt mijn huis wel
     oh wacht
     het is mijn huis
     wat een boel mensjes en autootjes
     gouden ballonnen niiiice

Noumi en haar Jamieltje gaan samen vliegen en op avontuur. Maar: haar zes zussen weten 
niets van haar vogelvriend en dat moeten we ook geheim houden! Hoe bewegen Noumi 
en Jamieltje en wat voor geluid maken ze? Als we dat willen weten, moeten we natuurlijk 
eerst een tripje in de lucht en in het bos maken. Maar wat zij kunnen, kunnen wij ook. Als ze 
zouden kunnen praten, hoe zouden ze dan praten? En kunnen we zelf ook een nieuw vogel 
bedenken? Die vogels maken natuurlijk een boel avonturen mee. Welke avonturen zouden 
ze mee kunnen maken?

Warming-up
Er is iets geks aan de hand. De dieren stoppen soms ineens met bewegen. Het lijken wel 
beelden.
Vogel stopdans: Dans als en met je favoriete vogelvriend. Als de muziek uitgaat, sta je 
plotseling helemaal stil. 
Vogeltuin: Er is een grote zus die op zoek is naar de vogel. We gaan daarvoor naar de 
vogeltuin. Iedereen zit zo stil mogelijk met hun vogel. De grote zus ziet de vogel niet als die 
helemaal stil staat. Wanneer de vogel beweegt, vindt en ziet ze hem wel! Natuurlijk 
bewegen alle vogels stiekem achter de rug van de zus. Wie is de zus het slimste af?

De vogels komen tot leven 
Laat de leerlingen de vogel tot leven brengen. Door de dynamiek van de bewegingen van 
de vogel kun je zien hoe hij zich voelt. Laat de leerlingen eerst onderzoeken. Hoe beweeg 
je bijvoorbeeld wanneer je blij bent of wanneer je verdrietig bent. Is dat snel of langzaam? 
Is dat groot of klein? Leg het gegeven emotie uit. Hoe laat je aan iemand zien dat je boos 
bent of verdrietig of juist blij? Door middel van hun eigen mimiek- en fysiekgebruik zal dit 
ook tot uiting worden gebracht met de vogel. 

De vogels kunnen praten 
Hoe klinken vogels? Onderzoek met de leerlingen allerlei vogelgeluiden. Dit kunnen 
concrete maar ook abstracte geluiden zijn. Piepen, kwetteren... Hoog en deftig, grappig, 
sloom of juist heel snel. Laat de leerlingen verschillende klanken uitproberen. De leerlingen 
kunnen dit oefenen in duo’s.
Laat de leerlingen nu de klanken samen met de bewegingen uitproberen. 

Fantasievraag: waar ging jullie gesprek over? En welke emotie had het andere vogeltje? 



VERBEELDINGSOPDRACHT
 
Leeftijdsgroep: 4 & 5
Te koppelen aan: Drama of gymnastiekles
Doel: De leerlingen kunnen een scène maken aan de hand van archetypes maar in de 
ffantasievorm van een vogelfamilie. (Archetypes zijn oer-modellen in de maatschappij, zoals 
moeder, vader, held, vriend, broer, gemenerik, grappenmaker.)
In het kort: De leerlingen krijgen een warming up om uit hun hoofd en in hun lichaam te komen. 
Na de warming-up is de hoofdvraag: wanneer wij een vogelfamilie zouden zijn, hoe zou de 
vader dan bewegen? En de moeder? Zou er een gemenerik-vogel zijn en hoe beweegt deze?

NNoumi en haar Jamieltje gaan samen vliegen en op avontuur. Maar: haar zes zussen weten 
niets van haar vogelvriend en dat moeten we ook geheim houden! Hoe bewegen Noumi en 
Jamieltje en wat voor geluid maken ze? Als we dat willen weten, moeten we natuurlijk eerst een 
tripje in de lucht en in het bos maken. Maar wat zij kunnen, kunnen wij ook. Als ze zouden 
kunnen praten, hoe zouden ze dan praten? En kunnen we zelf ook een nieuw vogel bedenken? 
Die vogels maken natuurlijk een boel avonturen mee. Welke avonturen zouden ze mee kunnen 
maken?

WWarming-up: 
De vogels komen tot leven 
Laat de leerlingen de vogel tot leven brengen. Door de dynamiek van de bewegingen van de 
vogel kun je zien hoe hij zich voelt. Laat de leerlingen eerst onderzoeken. Hoe beweeg je 
bijvoorbeeld wanneer je blij bent of wanneer je verdrietig bent. Is dat snel of langzaam? Is dat 
groot of klein? Leg het gegeven emotie uit. Hoe laat je aan iemand zien dat je boos bent of 
vverdrietig of juist blij? Door middel van hun eigen mimiek- en fysiekgebruik zal dit ook tot 
uiting worden gebracht met de vogel. 

De vogels kunnen praten 
Hoe klinken vogels? Onderzoek met de leerlingen allerlei vogelgeluiden. Dit kunnen 
concrete maar ook abstracte geluiden zijn. Piepen, kwetteren... Hoog en deftig, grappig, sloom 
of juist heel snel. Laat de leerlingen verschillende klanken uitproberen. De leerlingen kunnen dit 
oefenen in duo’s. Laat de leerlingen nu de klanken samen met de bewegingen uitproberen. 

AArchetypische vogels
De abstracte vogel wordt steeds meer losgelaten en het gaat steeds meer naar een 
concreet personage. De leerlingen hebben tekst en beweging gecombineerd. In deze opdracht 
komt er een duidelijk personage bij. Geef de leerlingen de opdracht om na te denken hoe hun 
vader, moeder, broer of zus loopt. Coach daarbij met behulp van de onderstaande voorbeeld-
kenmerken. Ga het rijtje langs. Het is een onderzoek, er is geen fout alleen maar goed! 
 
Vader: borst vooruit, schouders achteruit, stevige stappen, en sterke stem.
Moeder: kleine stapjes, glimlachend, zachte stem
Zus/broer: bovenlijf hangt los en fladdert alle kanten op, praat snel
Opa/oma: gebogen schouders, voeten bij elkaar.
De leerling zelf: hoe sta jij? Hoe loop jij? Wat is jouw plek in het gezin?

Zelf scènes maken
AlAlle leerlingen hebben gezichten, stemmen en een personage uitgeprobeerd. Nu gaan ze een 
scène spelen: een kort verhaaltje met een begin, midden en einde. Laat de leerlingen in twee- 
of drietallen een kort verhaaltje verzinnen over een moment thuis aan de hand van de boven-
staande personages.
Situatievoorbeelden: wakker worden ‘s ochtends? Aan de eettafel ‘s avonds? Situatie tussen 
broer of zus?
Met hun eigen personage spelen de leerlingen hun korte scène. Een aantal van deze verhaalt-
jes spelen ze voor de klas. Coach hierbij op alle positieve punten, het gaat om eigenheid.



Nagesprek in de klas 

Na de voorstelling is het belangrijk om in de klas te reflecteren op de voorstelling.
Iedereen neemt zijn vogel mee in de kring. Door middel van de onderstaande vragen kunt u 
met de kinderen in gesprek gaan.

• Wat was heel erg spannend?
• En welke zus vond je het leukste?
•• Voel jij je ook weleens eenzaam thuis, zoals Noumi tijdens de bruiloft van haar zus?
• Ben jij ook de jongste thuis?
• Heb je zelf een eigen plekje in huis waar je het fijn vindt? En zo ja, waar dan?
• Met welke broer of zus zou jij je vogeltje willen delen?
• Waar zou jij het vogeltje verstoppen? 
• Is er een familielid waar je iets belangrijks tegen wil vertellen. Koppel deze vraag aan de 
extra opdracht.

WWat gebeurde er nog meer? Vraag naar voorbeelden en laat ze het uitleggen.

Leg uit dat de vogel vandaag mee gaat naar huis en thuis een plekje krijgt. Vraag naar de plek 
die het vogeltje gaat krijgen thuis. En wie zal het vogeltje thuis allemaal ontmoeten?

Extra opdracht: 

ZZe mogen nog een extra vogel tot leven brengen. Deze vogel mogen ze 
aan een familielid geven waar ze heel graag meer van willen weten of 
waar ze vaak ruzie mee hebben of juist waar ze heel blij mee zijn. Een 
klein cadeautje met een eigen boodschap. Stel vragen: aan wie wil je 
deze vogel geven? Hoe wil je dit gaan vertellen? Neem je deze persoon 
apart of doe je dit tijdens het avondeten met alle andere familieleden?
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