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IK KOOK VAN WOEDE.BE

CON1303

Er is

wereld. En toch is
genoeg voedsel op de

--- Hapjes ---

Angry Food Faces
Toon je verontwaardiging door een eigen Angry Food Face te creëren.
Dat kan digitaal op onze website www.ikkookvanwoede.be. Met een paar
kliks tover je in een handomdraai je eigen virtuele creatie en steun je de
campagne.
Steek je liever zelf de handen uit de mouwen? Dan kan je op onze website
ook terecht voor knutseltips om samen met je leerlingen Angry Food Faces
te maken. Neem achteraf zeker een foto van jullie creaties en post ze op
www.ikkookvanwoede.be.

--- Voorgerecht ---

Voedselkwartet en
gratis lessuggesties
Met het voedselkwartet en de bijhorende spelmethodieken gaan de
kinderen op zoek naar de oorsprong van ons voedsel. Het biedt je de kans
om samen met je leerlingen in één of meerdere lesuren het thema en de
campagne van 11.11.11 te behandelen.
Het voedselkwartet kost 5 euro en kan je bestellen op
www.ikkookvanwoede.be

--- Soep ---

Ik-Kook-Van-WoedeSOEP@school
Wil je je leerlingen op 25 oktober wat meer uitleg geven over hoe ons
voedselsysteem werkt en wat de pijnpunten zijn, dan kan je kiezen voor
een informatieve SOEP-lunch.
Met boeiende getuigenissen uit Noord en Zuid zet je de leerlingen aan het
denken over de hongerproblematiek. Het actieplan met tips en tools voor
deze soeplunch kan je gratis downloaden op www.ikkookvanwoede.be.
Registreer je actie op onze website. Zo krijg je toegang tot een eigen
schoolpagina waarop je foto’s van je actie kan plaatsen.

ME

--- Hoofdgerecht ---

NU

Luisterboek
De Scharlaken
Pompelmoes
In dit spannende en grappige verhaal, met stemmen van
onder meer Stany Crets en Ivan Pecnik, komen je leerlingen in 4
lesuren alles te weten over het thema Recht op Voedsel. Met het
bijhorende educatief pakket, per graad, gaan kinderen filosoferen
over de ongelijke verdeling van voedsel.
Je kan kiezen voor een graadpakket (75 euro + verzendingskosten) of een schoolpakket voor de drie graden samen (195 euro +
verzendingskosten).
Als leerkracht kan je dit nog aanvullen met de Nascholing
Initiatie Filosoferen met Kinderen over het thema Recht op
Voedsel. Daarnaast kan je ook kiezen voor een demonstratieles van een Djapomedewerker.
Het luisterboek kan je ook los aankopen in de boekhandel of
bij www.djapo.be.

--- Nagerecht ---

Als toetje serveren we je nog de fototentoonstelling ‘Genoeg voedsel.
Toch honger’. Tien sprekende beelden werpen een licht op de voedsel
problematiek. De laatste poster nodigt je uit om zelf actie te ondernemen.
Wil je je samen met je leerlingen nog meer onderdompelen in het thema?
Dan vind je op onze website ook boeiende leestips en suggesties voor
interessante films en documentaires.

11.11.11 roept alle scholen op om vrijdag 25
oktober 2013, vlak voor de herfstvakantie,
letterlijk en figuurlijk te koken van woede.
Schakel keukenpersoneel, cateraars, ouders,
leerlingen … in om
Ik Kook Van Woede-soep te maken en te
serveren aan je leerlingen.
Hoe meer scholen meedoen, hoe meer druk
op de politieke agenda om het voedsel
probleem aan te pakken!

WWW.IKKOOKVANWOEDE.BE

33 Registreer je actie op www.ikkookvanwoede.be en ontvang
onze nieuwsbrief met de laatste weetjes over onze campagne
33 Ga aan de slag met het actieplan
33 Bekijk de tips en tools om deze actiedag vorm te geven
33 Download de powerpointpresentatie met onder meer
getuigenissen/filmpjes uit het Zuiden en het Noorden die
de leerlingen - terwijl ze soep drinken - informeren over de
problematiek en oproepen om actie te ondernemen op school,
thuis of elders
33 Maak een actiefoto met je school/klas en plaats ze op onze
website
.
1.be/basisonderwijs
n op de website ww w.1
de
vin
je
n
ka
len
ho
nbod voor sc
ookvanwoede.be.
Meer info over het aa
rf dan naar ww w.ikk
su
,
ne
ag
mp
ca
e’ed
er de ‘Ik Kook Van Wo
ren,
Wil je meer weten ov
11-aanbod voor kinde
esties over het 11.11.
.
42
11
6
/53
Heb je vragen of sugg
02
via school@11.be of
neem dan contact op
e/bestelbon.
bestellen via ww w.11.b
Actiemateriaal kan je

