


Don Bosco was een groot muziekliefhebber. Hij zong en musiceerde 
graag en maakte ook graag samen met zijn jongens muziek. Tijdens 
feesten, op tocht, in zijn misvieringen … elke gelegenheid was goed 
om te zingen en muziek te spelen. Hij had zelfs samen met zijn 
jongens een eigen fanfare waarmee ze optraden.

Maak met je groepje een Spotify-playlist voor je klas. Geef je playlist
een leuke naam en zorg dat de nummers iets zeggen over wie jullie zijn 
als klas. 

Kies er 1 nummer uit dat jullie straks zullen laten horen. Weet er ook 
bij te vertellen waarom jullie dit nummer kozen en hoe dat past bij 
jullie klas. Probeer, als het past bij het gekozen nummer, als echte DJ ’s 
het feest wat op gang te trekken…. Waar is dat feestje!?  



Als kind was Don Bosco speels en hij bleef dat ook als priester. In zijn tijd 
was hij zeker geen gewone of doorsnee priester. Hij stond dicht bij de 
leefwereld van zijn jongens en vond het ook leuk om samen met hen te 
voetballen, te sporten, spelletjes te spelen… Hierdoor hadden ze ook een 
hechte band met Don Bosco. Bezoek je vandaag een Don Boscoschool 
ergens in Vlaanderen, dan zal je meteen merken dat sport en spel nog 
steeds belangrijk is én niet alleen voor de leerlingen.

Maak met je groepje een eenvoudig spelletje/game dat jullie straks samen
met heel de klas kunnen spelen, elk vanachter jullie scherm. Verzin er ook 
een catchy naam voor!

Houd het simpel. Houd het kort (max. 3 min.) Je kan je laten inspireren 
door eenvoudige klassiekers zoals 1,2,3 piano, hints, de vloer is lava, hoger 
lager, … of bepaalde games.

Dit spelletje spelen jullie straks met de hele klas. Zorg ervoor dat iedereen 
van zijn stoel komt 



Don Bosco leefde in een boeiende tijd. Er werden veel nieuwe dingen 
uitgevonden. Naast de uitvinding van de stoomtrein was het ook de 
tijd van de eerste fotografie. Een foto was iets bijzonders. Ze moesten 
heel lang stil staan om één scherpe foto te kunnen nemen. Stel je 
voor. Don Bosco zou zich een ongeluk verschieten mocht hij nu zien in 
welke beeldcultuur wij leven! Maar hij zou dat ook fantastisch hebben 
gevonden en zeker meteen beginnen experimenteren samen met zijn 
jongens. 

Sinds corona experimenteren we online met allerlei nieuwigheden. 
Benieuwd wat jullie allemaal kunnen. Verras de andere klasgenoten en 
maak met je groepje een leuke virtual background die op een creatieve 
manier iets meer zegt over jullie als klas. 

Deel de virtual background straks met de anderen en vertel ook wat 
deze background vertelt over jullie klas.  



Don Bosco staat erom bekend dat hij graag feest vierde. Wanneer hij de 
jongens op zondag verzamelde, was het sowieso al feest. Er moest niet 
worden gewerkt en gewoon samen zijn voelde al een beetje als feest. Maar 
ook kerkelijke hoogdagen, het uitwuiven van een missionaris, verjaardagen, 
de herfstwandelingen, de inhuldiging van een nieuw gebouw of de 
inzegening van de kapel … al deze momenten werden gevierd. Wat een geluk, 
want hierdoor wordt Don Bosco niet gewoon herdacht, maar vieren we op 31 
januari het feest van Don Bosco in heel de wereld. Zelfs de paters en de 
zusters van Don Bosco vieren dan stevig mee. 

Momenteel moeten we het nog even zonder fysieke feestjes doen. Dat belooft 
voor wanneer het weer wél mag! En daar mogen jullie nu alvast over 
beginnen dromen. Bedenk met jullie groepje het thema voor jullie eerste 
klasparty na deze coronaperiode. 

Stel dit thema op een creatieve manier voor aan de rest van de klas en weet 
er ook bij te vertellen waarom jullie voor dit thema zouden willen gaan. 



Don Bosco was een fervent schrijver en verteller. Niet enkel van 
boeken en raadgevingen, maar er zijn ook ontzettend veel 
brieven van hem bewaard gebleven. Met zijn brieven onderhield 
hij zijn contacten met zijn medewerkers en probeerde hij hen 
met goede raad en warme aanmoediging nabij te zijn. Zo’n 
peptalk vinden we allemaal wel fijn om te ontvangen, niet?

Schrijf met je groepje een brief, gedicht, tekst, rapnummer, slam 
poetry … met wat peptalk voor iemand. Dat mag voor jullie 
eigen klas zijn, je klastitularis, een leerkracht, directeur, ouders, 
Don Bosco … Jullie zijn hierin helemaal vrij!

Jullie brengen deze tekst straks ook voor de grote groep. 


