
 

                                                      

Onze Islamitische families hebben er een mooie en intense periode opzitten… de Ramadan.                                                 

Dit weekend vieren ze feest om deze tijd af te sluiten…. Het is SUIKERFEEST !!!  

Wij willen hier toch ook even aandacht aan besteden en kunnen zo, op een kindvriendelijke 

manier wat van elkaars cultuur te weten komen…  

1. Kijk maar eens naar het filmpje van het zandkasteel… hier gaan ze ook “ het Suikerfeest 

“ beleven.  

                                     https://www.npostart.nl/het-zandkasteel/19-08-2012/NPS_1209082 

2. Praten bij een plaat :  

Kijk eens even héél goed naar volgende prent…. Wat zie je ? Wie zie je en wat doen ze er 

allemaal…..   

Misschien kunnen jullie samen er een zoekspelletje mee spelen…. : “ ik zie, ik zie ….”  

Als mama/papa of broer/zus een omschrijving geeft, vind jij dat dan terug op de plaat ? 

Probeer het maar eens.  

 

 

Bijvoorbeeld : ik zie, ik zie ….  

* iemand die een foto maakt              * iemand die nog heel erg klein is                                                 

* iemand die van auto’s houdt            * die een kopje thee drinkt                                            

* dat de lange tafel mooi versierd is    * koekjes en gebakjes in allerlei vormen, welke vormen ?     

* vele mensen op het feest : wie zie jij ??? Tel eens hoeveel mama’s / papa’s / kinderen  

 

https://www.npostart.nl/het-zandkasteel/19-08-2012/NPS_1209082


 

 

3. Kleuropdrachten : voor het feest maken de mensen zich heel mooi, ze versieren zelfs  

                              hun handen met henna… 

Als je een printer hebt kan je deze tekening uitprinten en inkleuren… Als dat niet lukt, kan 

je zelf je hand tekenen op een blad papier en er vele lijntjes en krulletjes in tekenen….    

Als je al die kleine vakjes inkleurt… zal het vast en zeker mooi worden !  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nog een tekening om in te kleuren : 

 

      

 



 

 

 

4. In het volgende filmpje zie je ook nog hoe je het Suikerfeest aan kleuters kan uitleggen 

en ze het zelf kunnen beleven …. 

                    https://schooltv.nl/video/hoelahoep-suikerfeest/ 

 

 

5. Om af te sluiten kan je nog eens naar het verhaaltje :                                                                 

“de snoepjes van Aicha” luisteren en kijken.                                                                                           

Dit verhaaltje hoorde je ook al in het zandkasteel….  

                       https://www.youtube.com/watch?v=EJDxIpNkrNI 

 

 

 

 

En dan wensen wij, alle islamitische families, in deze Corona-tijden een aangepast, veilig en 

gezellig Suikerfeest toe !!!  

                                                 VEEL PLEZIER !!! 
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