
 

 

 

 

Beste leerkracht, 

Binnenkort komt u met uw klas naar Sabi Suriname in Tropenmuseum Junior.  

In deze brief vindt u informatie over de voorbereiding op uw bezoek aan Sabi Suriname: het 
online lesmateriaal, het bezoek en de informatie om te delen met de ouders die meekomen 
naar Sabi Suriname. 

Voor de voorbereidende lessen gaat u naar deze pagina van onze website: 
https://www.tropenmuseum.nl/nl/onderwijs/tropenmuseum-junior. 

Daar is de link naar ons voorbereidend lesmateriaal op het online platform voor interactieve 
lessen: LessonUp. U kunt hier zonder account onze Sabi-Surinamelessen klassikaal op het 
digibord geven.  

Als uw leerlingen een eigen device hebben, kunnen zij inloggen via de LessonUp App met de 
code die zichtbaar wordt als u een les opent. Op het digibord verschijnen dan de antwoorden 
van alle ingelogde leerlingen.  

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR UW BEZOEK AAN SABI SURINAME 

• Voorbereiding 
Een goed voorbereide klas haalt veel meer uit het museumbezoek. Daarom maakten wij 
activerende, afwisselende online lessen die we op LessonUp aanbieden: 

> In de lessen voor het primair onderwijs leer je meer dankzij persoonlijke verhalen.; 

> In de lessen voor het voortgezet onderwijs leer je op activerende wijze over het 
koloniale verleden en de slavernijgeschiedenis.  

Wij raden u aan ten minste 100 minuten lestijd te reserveren hiervoor.  

• Getekende geschiedenis 
Om de wereldwijde verbindingen en de diversiteit van Surinamers te begrijpen, hebben 
we een zandanimatie gemaakt. Dit korte filmpje is essentieel voor het bezoek aan Sabi 
Suriname.  We verzoeken u daarom om met uw leerlingen dit filmpje voorafgaand aan 
het bezoek aan Sabi Suriname te bekijken. Maak daarbij gebruik van onze lessuggesties in 
LessonUp. 

• Groepsindeling 
Tijdens het bezoek aan Sabi Suriname werken we in groepjes van max. 15 leerlingen 
(speciaal onderwijs 10).  Elke groep krijgt een eigen begeleider. Zorgt u ervoor dat de 
groepjes al gemaakt zijn voor uw komst naar het Tropenmuseum? 

• Rol leerkrachten 
Leerkrachten lopen met een groepje mee. Zij krijgen een smartphone met daarop een 
Sabi-Suriname-app die van jullie foto’s een mooie visuele herinnering maakt die alleen 
naar het door jullie opgegeven mailadres wordt gestuurd.  

Uitleg over de eenvoudige bediening geven we ter plekke.  

https://www.tropenmuseum.nl/nl/onderwijs/tropenmuseum-junior
https://www.lessonup.com/app/channel/wereldculturen/series/87db1d4bc7310f55c338467c/plan/G6RmtRi35KkvShNab


 

 

• Ouders 
Graag vragen we u om meegaande ouders voorafgaand te informeren. Wilt u a.u.b. 
ervoor zorgen dat ze onderstaande informatie krijgen? Het scheelt enorm als ze dit 
vooraf weten: 

INFORMATIE VOOR OUDERS  

BIJ BEZOEK TROPENMUSEUM JUNIOR SABI SURINAME  

In Sabi Suriname zijn tijdens het besloten schoolprogramma ouders welkom, 
op voorwaarde dat men de leerlingen niet stoort (u kunt niet bij uw kind 
blijven). 

Tijdens het bezoek aan Sabi Suriname (duur 110 minuten) kunnen de ouders 
Tropenmuseum Junior helaas niet verlaten voor bezoek Tropenmuseum of 
museumcafé. 

Ouders kunnen tijdens het bezoek terecht in ‘Tori Oso’ op de eerste etage van 
Sabi Suriname: vier kamers met beelden van belangrijke Surinaamse personen, 
met elk een eigen verhaal en vraag. Vanaf het balkon hebben de ouders 
uitzicht op de kinderen. 

Bij de afsluiting van het programma doen de ouders mee met de feestelijke en 
smakelijke afronding. 

Ouders zijn van harte welkom om terug te komen: in het weekeinde en tijdens 
schoolvakanties zijn in Sabi Suriname dagelijks familietours en juniortours (6 
t/m 13 jaar). Meer informatie is te vinden op www.tropenmuseum.nl 

 

Tip van juf Nancy van de El Amienschool: 

Leerkrachten willen dat de kinderen zich gedragen en dat is ook goed, maar laat ze 
los en geniet van de kinderen. 

Heeft u nog vragen?  

Neem gerust contact op met onze afdeling reserveringen:  

088 00 42 840, op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 14.00 uur.  

Of stuur een e-mail naar: reserveren@tropenmuseum.nl. 

We zien uit naar uw komst! 

Mohammad Babazadeh, 

namens het Sabi-Surinameteam / Tropenmuseum Junior 

http://www.tropenmuseum.nl/
mailto:reserveren@tropenmuseum.nl

