
Een ‘sportdag’ voor kunst en cultuur op alle basisscholen in Friesland! 
Dat zou op 15 mei voor het eerst gaan gebeuren: de Meispelen. 

inspiratie:
• Doe geluiden van dieren uit de jungle 

na in het eerste tussenstukje. 
• Wat maakt jouw stad/dorp/buurt/

huis zo bijzonder? Vertel dat in het 
tweede tussenstukje. Maak er een 
korte rap van. 

• Verzin je er een dansje bij? Of trek je 
een gek apenpak aan? 

• Misschien tover je ergens een mooi 
ritme uit (pot of een pan) of bespeel 
je een instrument (of kun je dat zelf 
maken)? 

wat heb je nodig?
• Het Meispelenlied : www.meermuziekindeklas.frl/meispelen-2020  

(Fries of  Nederlands).
• Telefoon, tablet of laptop om het filmpje mee te maken en naar ons  

te sturen (via bijvoorbeeld WeTransfer).

Even terugkijken: 
• Wat viel je nu voor het eerst  

op in je eigen omgeving?

Peter Sijbenga maakte er speciaal een lied voor: ‘Dizze simmer thús’. Maar nu zijn we 
in de lente al allemaal thús…en de Meispelen verhuizen naar 21 mei 2021. De titel van 
het lied wordt misschien wel waar… Dus gaan we er het beste van maken, toch? In het 
lied kan je zelf vertellen wat er zo mooi is aan jouw eigen plek! 

Zoek op www.meermuziekindeklas.frl naar het lied en kies een stukje, zing het mee, 
film het en mail het naar kek2@keunstwurk.nl. Wij maken er een filmpje van dat we op 
15 mei kunnen laten zien. Doe je mee?

Verdwalen– het Virus

Dizze simmer thús 

Kom je Meispelen?

Dit is een KEKopdracht, gemaakt door  
Dieuwke Kloppenburg.  Vormgeving Jelle F.  
Post. Wil je nog meer inspiratie?  
Kijk op www.kultuerfilter.nl/hetvirus

 
Dagopdrachtkaart nr. 

Kan je 
kind nog niet 
(goed) lezen? 

Leg de opdracht 
dan uit.

11
OEPS! OEPS! OEPS! OEPS! ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
In Verdwalen-Het Virus opdracht 9, DICHT voor een DOEL, stond een verkeerd 
e-mailadres… KEK en City of Literature willen natuurlijk graag veel gedichten 
ontvangen voor de kaartjes van Omapost. Had je een gedicht ingestuurd? Wil je het  
dan nogmaals sturen, nu naar kek2@keunstwurk.nl? Had je nog geen gedicht 
ingestuurd? Het kan nog tot en met 19 april! De opdracht staat ook op  
www.kultuerfilter.nl/hetvirus/anders-maken. 


