HOI!

Wat leuk dat je een spreekbeurt houdt over de ziekte van
Crohn of colitis ulcerosa. Omdat je zelf één van de ziektes hebt,
of misschien iemand uit jouw familie Crohn of colitis heeft.
Er is veel over deze ziektes te vertellen. In dit spreekbeurtpakket
vind je alle handige informatie bij elkaar, en nog veel meer.

Crohniek Kids staat vol met informatie over Crohn en colitis ulcerosa.
Bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•

Wat merk je allemaal als je één van deze ziektes hebt?
Hoe werken je darmen?
Welke onderzoeken krijg je?
Als je naar het ziekenhuis moet, wat dan?
En nog veel meer

?

Ook vertellen Liam, Sterre, Lois, Nina, Jasmijn
en Thalisya over hun ziekte en hun hobby’s.
En natuurlijk is er ook een quiz en poepmoppen.
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KIDS
ED ITI E

In Open je blik vind je drie soorten
kaarten. Je kunt de kaarten gebruiken om met je klasgenoten te praten
over jouw ziekte. Op elke kaart
staat een vraag die jij of de ander
kunt stellen. Je kunt met de kaarten
natuurlijk ook vragen stellen aan je
ouders, broers, zussen of vrienden,
en zij aan jou.

Een setje kaarten om aan je klasgenoten
uit te delen, voordat je met je spreekbeurt
begint. Daar kunnen zij een boodschap voor
jou op schrijven.

JIJ BENT
JIJBENT
JIJ
BENT
Stoer Dapper
Een kanjer
Iets anders, zie
achterzijde
Een kanjer
StoerDapper
Stoer
Dapper
Een kanjer
zie achterzijde
anders,
Iets Iets
anders,
zie achterzijde

Tof, dan krijg je in één keer heel veel post!
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Natuurlijk wil je laten zien
waar je darmen zitten als
je erover vertelt.
Je kunt de poster
ophangen en
aanwijzen waar je
het over hebt.

Tip

Vind je het handig(er) om dingen digitaal aan je klasgenoten te laten zien? Dat kan!
Je kunt alles uit dit pakket, en nog veel meer downloaden van onze website.
Scan de QR-code, dan kom je op de speciale pagina met alle
materialen. Hier vind je ook andere handige afbeeldingen
en illustraties voor je spreekbeurt.
Heel veel succes!
Crohn & Colitis NL

