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Lieve kinderen,
Op [datum] gaan we [ter gelegenheid van…] een fantastische dag beleven. De hele school zal in de ban zijn
van het KLOPPEND HART. Er gaat van alles gebeuren die dag en iedereen mag komen meedoen en/of komen
kijken en luisteren.
Waar komt dat KLOPPEND HART vandaan?
Vanuit [de aula].
Hoe kan dat?
[Kinderen, ouders, leerkrachten en vrijwilligers] gaan […] uur achter elkaar trommelen: een heuse
TROMMELMARATHON.
Waarom dan?
[Omdat [het feest is] en] omdat we ons hart willen laten spreken voor een goed doel.
Wat voor goed doel?
Voor mensen in Burkina Faso, een land in Afrika waar ze onze steun goed kunnen gebruiken.
Wat kan jij doen?
Jij mag ook komen trommelen. Of dansen. Of zingen. Of iets anders. Wat jij leuk vindt. En daarvoor kun je
je laten sponsoren door je vader, moeder, opa, oma, buurvrouw, oom, vrienden en ga zo maar door. Je mag
iedereen vragen!
Je kunt kiezen
Keuze 1: je trommelt mee in [het halfuur] dat jullie klas aan de beurt is.
Keuze 2: je trommelt zo lang je kunt.
Keuze 3: je verzint een dans, een lied of iets anders speciaal op het ritme dat we gaan spelen.
KEUZE 1
De marathon duurt [zes] uur. Dat is erg lang en daarom gaan we elkaar aflossen: [elk halfuur] is er een andere
groep aan de beurt. Er zijn telkens ongeveer […] kinderen die meespelen met de HARTSLAG. Jullie mogen
spelen op echte Afrikaanse percussie-instrumenten.
KEUZE 2
Je vindt een halfuur veel te kort en je wilt echt heel lang trommelen. In dat geval krijg je een speciale plek en
een eigen Afrikaans percussie-instrument. Je mag meteen bij het begin om [10.00 uur] beginnen, of ergens
halverwege. En dan maar kijken hoe lang je het volhoudt... Natuurlijk word je verzorgd en bijgestaan.
KEUZE 3
Misschien ben je meer van het dansen of zingen. Of heb je een heel speciaal idee. Je kunt met [maximaal 7]
kinderen uit jouw klas die in jouw half uur meedoen een groepje maken. Met dat groepje kun je een speciaal
optreden verzorgen op het ritme dat de hele tijd doorgaat. Je kunt een dans maken (Afrikaans misschien?)
of een lied verzinnen, een rap, een gedicht, een voordracht… Het mag maximaal [3] minuten duren. Als het
maar op de HARTSLAG van de marathon is!
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De HARTSLAG
De HARTSLAG wordt getrommeld op grote bastrommels (doundouns) door [ouders en docenten].
De HARTSLAG blijft maar doorgaan en gaat de gehele percussiemarathon door (van … uur tot ... uur).
Dit ritme kun je downloaden en beluisteren op: www.zongoproject.nl/ritme.mp3.

Jouw [klas/groep] is aan de beurt om [tijdstip].
Je moet aanwezig zijn om [tijdstip].
Je kunt bijgaand formulier inleveren vóór [datum] bij [naam].

OK, IK DOE MEE!

KEUZE 1. Ik ga samen met mijn klasgenoten [een halfuur] trommelen.
KEUZE 2. Ik ben een echte doordouwer en trommel zo lang als ik kan.
KEUZE 3. Ik ga een voordracht doen met mijn eigen groepje.
			

			

Naam groepje:
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Naam:

			

Klas/groep:

Hallo!
Ik ga iets bijzonders doen [ter gelegenheid van…]. Samen

al 35 jaar projecten met financiën en kennis. Kijk voor meer

met andere kinderen en medewerkers van onze school ga ik

informatie op: www.sahelp.nl.

meedoen aan de [zes] uur durende TROMMELMARATHON.

U kunt mij sponsoren door een vast bedrag te geven, een

Alle opbrengsten van deze dag gaan naar mensen in

bedrag te geven voor ieder minuut die ik trommel of voor de

Burkina Faso. De vrijwilligersorganisatie Sahelp steunt hier

voordracht die ik ga verzorgen.

Naam
Adres
		

Bedrag
per minuut

Vast
bedrag

Totaal bedrag

Handtekening

Naam leerling

Groep

