Lessuggestie Stripkeslied
Groep: midden- bovenbouw
Doel lessuggestie
De kinderen kunnen het Stripkeslied zingen met wisselzang in het vraag- en
antwoorddeel.

Uitleg leerkracht
Mogelijk vooraf de kinderen attent maken op “De Berregse Kamer”
http://www.deberregsekamer.nl/
Op de site van dit dialectgenootschap is veel informatie te vinden over het Berregs
dialect.
In de powerpoint voorstelling is de tekst opgenomen met daarbij de ingezongen en
begeleidende versie van het lied. Ook een dia met een korte, uitgewerkte sketch is
daar te vinden (zie ‘aanvullende suggesties’)

Opdracht
Begin met de uitspraak van de diverse klinkers. Als hulpje kun je de meisjesnaam
Hélène gebruiken om het verschil tussen de [é] en de [è] te verduidelijken. Dit eerste
deel van het lied leent zich ook uitstekend als inzingoefening. Let vooral op dat de
lln. de mond overdreven goed opendoen in de juiste mondstand bij de verschillende
klinkers
Ook de herhaling van het vraag- en antwoorddeel kunnen de kinderen nu
meezingen (“Juin” is dialect voor “Ui”). Daarna gaan de lln. de coupletten
meezingen (“affeseere” = “opschieten”, en “impessant”= “ondertussen”).
Als de lln. het lied een paar keer hebben gezongen kan alleen de begeleiding
gebruikt worden, let wel op dat het lied meteen begint, zonder intro!
Tot slot kan 1 kind, of een groepje kinderen als voorzanger de klinkers zingen die dan
daar de rest van de klas worden herhaald (vraag- en antwoord).
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Aanvullende suggesties (voor uitbreiding opdracht)
Laat een groepje kinderen het meegeleverde toneelstukje instuderen en voordat
het lied gezongen wordt uitspelen. Ook kunnen ze zelf (eenvoudige) bewegingen
bedenken om tijdens het lied uit te voeren. Zo ontstaat een mini-musical. Dit idee is
uit te breiden met eenzelfde opdracht bij de lessuggestie “t’is een flutje van ’n cent”.
Uiteraard kan ook zelf met de leerlingen een eigen sketch worden bedacht!
Het is natuurlijk geweldig als een opname van het eindresultaat uiteindelijk te
bewonderen is op www.kindervastenavend.nl Hiervoor kan de opname worden
geupload.
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