Je stamboom in foto’s
Op school wordt elk jaar van jou en je klasgenoten een foto gemaakt. Als je zusjes of
broertjes op school hebt, ga je ook met hen op de foto. In de vakantie of op
verjaardagspartijtjes worden vaak foto’s gemaakt. Die foto’s plak je - meestal - in een mooi
album en soms kijk je er nog eens naar.
Maar met foto’s kun je nog veel meer leuke dingen doen. Je kunt er bijvoorbeeld op
verschillende manieren een mooie stamboom mee maken.
Dit heb je nodig
- pasfoto’s of gewone foto’s van jezelf, je ouders en je opa’s en oma’s
- kaartjes van stevig karton, ongeveer 7x8 cm
- lijm
- dun koord of touw
- een kopieerapparaat of scanner
- een perforator of een prikpen
- stevig papier A4- of A3-formaat met een tekening van een boom.
Wat moet je doen?
Zoek foto’s van je moeder, je vader, je oma’s en je opa’s. Misschien kun je zelfs nog wel
foto’s vinden van de moeders en vaders van je oma’s en opa’s. Verzamel ook al hun namen
en geboortedata en geboorteplaatsen. Kopieer of scan en print alle foto’s.
Een stamboom-mobile
Om een mobile te maken moet je de foto’s uitknippen en ze op een kaartje plakken. Schrijf
onder elke foto de goede naam en de geboorteplaats en -datum. Teken om de foto een leuk
lijstje.
Maak van stevig karton een grote cirkel en prik er – met een perforator of een prikpen –
langs de rand net zoveel gaatjes in als je foto’s hebt. In het midden van de cirkel prik je één
gaatje. In de kaartjes met de foto’s prik je een gaatje bovenin, precies in het midden. In dit
gaatje kun je een koordje bevestigen. Neem voor ieder kaartje een koordje met een andere
lengte. Bevestig tenslotte de koordjes aan de kartonnen cirkel. Je kunt de mobile ophangen
aan een koordje dat je door het gaatje in het midden van de cirkel gehaald hebt.
Een familieboom
Teken een mooie boom en plak daarin foto’s van zoveel mogelijk familieleden: zusjes,
broertjes, moeder, vader, oma, opa, neefjes, nichtjes, tantes en ooms. Je kunt ze allemaal
door elkaar plakken. Dan is het net een familiereünie, waarop iedereen met iedereen een
praatje maakt. Je kunt ook alle gezinnen netjes bij elkaar hangen, zodat je goed ziet wie bij
wie hoort. Schrijf bij iedere foto de goede naam en de geboortedatum en -plaats.

Een foto-kwartierstaat
Een kwartierstaat ziet er uit als een driehoek die op één van z’n punten staat. Kijk maar eens
naar de voorbeelden hieronder. In de vakken plak je – van onder naar boven – foto’s van
jezelf, je ouders, je grootouders en je overgrootouders. Onder iedere foto schrijf je de goede
naam en de geboorteplaats en -datum.

