Beste leerkracht,
Binnenkort komt u met uw klas naar Sabi Suriname in Tropenmuseum Junior. Hoera!
We zijn er klaar voor om jullie een veilig, activerend en inspirerend programma te bieden.
In verband met de RIVM richtlijnen kunnen we vooralsnog geen ouders toelaten tijdens het
Sabi Suriname programma in Tropenmuseum Junior. Ouders die meekomen om te brengen
en halen, hebben gratis toegang tot de tentoonstellingen in het Tropenmuseum. Behalve op
maandag want dan is het Tropenmuseum gesloten.
Voorbereidend lesmateriaal
Voor de voorbereidende lessen bezoekt 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 Suriname lessen 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
en opdrachten.
> In de lessen voor het voortgezet onderwijs leer je op activerende wijze over de
koloniale- en slavernijgeschiedenis.
Wij raden u aan minstens 100 minuten lestijd te reserveren hiervoor.

•

Getekende geschiedenis (dit filmpje van 5’ zeker bekijken!)
Om de wereldwijde verbindingen en de diversiteit van Surinamers te begrijpen
hebben we een zandanimatie gemaakt. Dit korte filmpje (5 minuten) is essentieel
voor het bezoek aan Sabi Suriname. Bekijk het en praat er samen over. Maak daarbij
gebruik van onze lessuggesties in LessonUp.

•

Groepsindeling
Tijdens het bezoek aan Sabi Suriname werken we in groepjes van max. 10 leerlingen.
Elke groep krijgt een eigen begeleider. Zorgt u ervoor dat de groepjes al gemaakt zijn!

•

Rol leerkrachten
Leerkrachten lopen met een groepje mee. Zij krijgen een smartphone mee met
daarop een Sabi Suriname App. Deze maakt van de foto’s die jullie nemen een mooie
visuele herinnering. Deze wordt alleen naar het door jullie opgegeven mailadres
gestuurd.
Uitleg over de eenvoudige bediening geven we ter plekke.

•

Familie- en juniortours en verjaardagsfeestjes
In gezinsverband kunnen ouders en kinderen op weekend en vakantiedagen
deelnemen aan een familie-of junior tour. Of een verjaardag op zijn surinaams
vieren. Kijk voor meer informatie 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 kijken uit naar uw komst!
Mohammad Babazadeh,
namens het Sabi Suriname team / Tropenmuseum Junior

