Iedereen is anders
Met Flip de Beer op bezoek bij Savanna
Flip bezoekt Savanna. Savanna kan niet goed horen. Ze zit in de klas samen met andere kinderen die
ook niet zo goed kunnen horen. Savanna draagt een speciale haarband met gehoorapparaatjes.
Daarmee kan ze beter horen. In de klas praten alle kinderen en de juf met hun handen. Met gebaren
begrijpen ze dan van elkaar wat de ander wil vertellen.
Hallo allemaal. Vandaag mag ik met Savanna mee naar school. Savanna kan niet zo goed horen. Savanna, ga
jij samen met Flip de gebaren maken? Ja? Ja. Dan gaan we eerst even kijken: wie mag er helpen vandaag?
Savanna heeft een speciale haarband met gehoorapparaatjes. Goed. En hoe gaan we dan beginnen?
Goedemorgen zingen, lukt dat met Flip? Wil jij even je stoel erbij anders? Ja. Oh, ja hoor, dat ken ik wel, dat
liedje.
Daar gaan we.
♪Goedemorgen, goedemorgen, allemaal, allemaal. School gaat weer beginnen, school gaat weer beginnen.
Hiep hiep hoi. Hoi! Hiep hiep hoi!♪
Knap dat hij dat al kan! Ja. Ja. Nou. Hé, dan gaan we nu kijken: welke dag is het vandaag? Oh ja, eh, daar ben
ik nooit zo goed in. Dinsdag. Vandaag is het dinsdag. Oh, dinsdag, ja, natuurlijk. Dat klopt. En wat gaan we
doen vandaag? Eh… Ah…
We gaan een spelletje doen. Oh leuk! Ja. Met de dobbelsteen. Welke kleur? Blauw. Nou mag jij een blauwe
pakken. Zo, en erop doen. Oh, wij gaan goed hoor Savanna! Goed zo. Ja. We hebben er al twee. Twee blauwe.
Dan mag Kevin weer gooien. Goed zo. Netjes om de beurt hè jongens. Welke kleur is dat? We hebben blauw
en geel. Jullie hebben dezelfde, ja, dat klopt. Oh, die heeft er ook al veel hoor. Zet ‘m op Flip. Je hebt er nog
één nodig. Oh, spannend! Jullie hebben gewonnen! Oh ja!! Applaus voor Flip en Savanna, goed gegooid! Ja.
Dan gaan we het spelletje opruimen.
Juf? Ja? Wat doen jullie nou steeds met jullie handen? Nou, in deze klas praten wij met onze handen. En
waarom doen we dat? De kindjes in deze klas, die kunnen nou niet zo goed horen. En dan doen we met onze
handen gebaren maken en dan kunnen wij elkaar heel goed begrijpen hè. Oh, dan kan je het gewoon zien.
Bijvoorbeeld: wij doen voor jou naam Flip de Beer. Zo, wat een stoer gebaar! Dat is het gebaar van Flip. Of
eten. Of drinken. Ja. Ja, dat snap ik wel. Weten we nog meer gebaren? Oversteken. Oversteken, wat een
moeilijk gebaar bedenk jij! En spelen. En spelen. Spelen, ja. Dat moet je dan zo doen met je handen.
En kan Flip de Beer misschien ook een gebaar maken? Zullen we dat eens proberen, Flip? Ja. Ja. Eh, kan je
misschien “hallo” zeggen? Oh ja hoor, hallo! En eten? Ja, dat kan ik. Kijk: eten. Heel goed. Knap hoor Flip.
Dat leer je snel!
Ja hè. Ha, nu mogen we lekker spelen! Voorzichtig hoor! Joehoe! Wow! Joo, joo! Oh, jammer, we moeten
alweer naar huis. In het verkeer moet je heel voorzichtig zijn als je doof bent, want je hoort de auto’s
natuurlijk niet aankomen. Dan moet je goed om je heen kijken. Nou, het was heel leuk! Tot de volgende keer!
Dag! Dag!

