
 

 
Antwerpen, postdatum 

 
 
 
 

 
Beste collega, 
  
U koos ervoor om dit jaar het project "Wonen op het dak" in uw klas uit te werken. Weldra mogen wij uw klas 
hier "op het dak" begroeten. 
Dit bezoek zal wellicht (weer) een onvergetelijke gebeurtenis worden. Om het spelgebeuren op het dak in goede 
banen te leiden, willen we graag de volgende afspraken met u maken: 

De voorbereiding in de klas 

 
Bij deze brief vind je het mediapakket met allerlei lesmaterialen om 5 kinderen beter te leren kennen. Al deze 
materialen schakel je in bij de voorbereiding van het project. Gelieve dit pakket bij je bezoek terug mee te 
brengen.  
De voorbereiding start je ten minste 2 weken vóóraf om zo een geslaagde aanloop naar het bezoek te nemen. 
Gelieve hiermee rekening te houden! 
Er wordt verwacht dat alle kinderen het project over Wonen op het Dak doormaken. Zo zullen ze grondig 
voorbereid zijn en zal de inleving vlotter verlopen. 
Vertel verder niets aan de leerlingen over het concrete gebeuren, het verrassingselement is te belangrijk!!! 

De verdeling van de klas 

 
Gelieve op voorhand een groepsverdeling op papier te zetten, volgens onderstaande sleutel. Indien u dat wenst 
kan u de groepen ook indelen naar gelang de interesses van de kinderen (zie hiervoor fiche in bijlage).  
Het is belangrijk dat de groepen evenwichtig zijn samengesteld en dat de leerlingen niet op voorhand 
weten hoe de groepen zijn samengesteld. 
Bij aankomst in Studio Globo geeft u deze groepsverdeling af tijdens het onthaal. 
Gelieve op voorhand elke leerling een naametiket op te kleven. 
Breng de ingevulde vriendenboekjes van de leerlingen mee voor Wies.  
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Duur van het inleefspel 

 
Hebt u voor de voormiddag geboekt : van 9.15u tot ongeveer 12.00u 
Hebt u voor de namiddag geboekt : van 13.30u tot ongeveer 16.15u 
Gelieve deze uren te respecteren om het inleefatelier tot zijn recht te laten komen. 

Kledij 

 
Het is wenselijk dat de kinderen spelkledij aantrekken. 

Begeleiding en bijdrage 

 
De klasleerkracht zal een begeleidende én observerende rol krijgen tijdens het spelgebeuren. Deze kan u 
nalezen op het document ‘rol van de leerkracht’ in het mediapakket. 
Vanaf 18 leerlingen vragen wij u een extra begeleider vanuit de school mee te brengen. Ook voor deze 
begeleider zullen er een beperkt aantal taken worden voorzien. U kan deze nalezen op het document ‘taken 
extra begeleider’ in het mediapakket. 
Een factuur wordt opgesteld na het bezoek en kan enkel betaald worden via overschrijving. Ook de huur van het 
mediapakket (€23,00), eventuele verzendingskosten, schade of verlies van (delen van) het mediapakket en de 
aankoop van de handleiding (€12,50) en de leerlingenboekjes (€1,30/stuk) zullen hierop worden aangerekend. 
Het spelgebeuren kost € 5,20 per kind met een minimumbedrag van € 104,00 per groep. De leerkracht en extra 
begeleider nemen gratis deel. 

Hoe geraakt u in Studio Globo ? 

 
Trein, tram, te voet: vanaf station Berchem is het een dik kwartier stappen. U kunt ook tram 11 nemen.  Er is 
een halte vlakbij Studio Globo. 
Met bus of wagen: op de ring van Antwerpen neemt u afrit Borgerhout.  Op de Plantin Moretuslei rijdt u linksaf 
de Lange Van Ruusbroeckstraat in. Deze straat komt uit op de Rolwagenstraat. Hou er rekening mee dat u 
moeilijk parkeerplaats zult vinden in de buurt. 

Plannetje 

 
Studio Globo 
Rolwagenstraat 73 
2018 Antwerpen 
Tel 03 235 20 76 
 
Zie www.studioglobo.be 

 
 
 
 
 
 
 

Tot binnenkort op het dak ! 
Het Studio Globo-team 

http://www.studioglobo.be/

