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Roze Maandag
Tijdens Roze Maandag op de Tilburgse Kermis kan en mag iedereen zichzelf zijn.
Natuurlijk kan dat op alle andere dagen van het jaar ook, maar op deze speciale
kermisdag in Tilburg is er extra veel aandacht voor. Op deze dag komen veel
mensen opvallend in het roze gekleed naar de kermis. Ze kunnen laten zien wie
ze zijn: homoseksueel, biseksueel, heteroseksueel, transseksueel, man, vrouw,
transgender. Wat zijn er een hoop verschillende mensen! Dat maakt de wereld
zo leuk en divers. Op Roze Maandag wordt gevierd dat niemand hetzelfde is.

Iedereen is uniek. Jij ook!
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Opdracht: Ontdek het in de klas
Met deze opdracht ga je ontdekken hoeveel verschillen er in je klas zijn.

stap 1

Schrijf op de labels welke eigenschappen bij jou horen.
Denk bijvoorbeeld aan: energiek, rustig, enthousiast, verlegen, 			
luidruchtig, optimistisch, ondernemend, creatief, denker, ...

stap 2

Knip de labels uit en plak ze met een plakbandje zichtbaar op je lijf.

stap 3

Loop door de klas en kijk goed rond.

stap 4

Ga op zoek naar iemand met dezelfde eigenschappen als jij.

stap 5

Ga op zoek naar iemand met hele andere eigenschappen dan jij.

stap 6

Dan is het nu tijd om hier samen over na te praten. Wat is je 			
opgevallen? Waren er meer kinderen met dezelfde eigenschappen?
Waren er veel verschillen? Wat betekent dat?

• Je zou deze opdracht nog een keer kunnen doen maar dan met labels over
wat je leuk vindt op de kermis. Ontdek zo je perfecte kermismaatje!
Knip deze labels uit

