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Inleiding
Voorwoord Thuis en op school Engels leren met Tom’s suitcase!
OUDERS
Steeds meer ouders vinden het belangrijk dat hun kind (vroeg)
Engels leert. En dat is logisch, want Engels wordt steeds
belangrijker in een samenleving waar Engels de internationale
taal is. Engels is overal, en dat merk je. Jonge kinderen zingen
Engelse liedjes en veel computerspelletjes zijn in het Engels.

LEERKRACHTEN
Tom’s suitcase hoort bij de methode My name is Tom.
My name is Tom is een methode Engels voor groep 1-8 van
de basisschool. De hoofdthema’s die aan de orde komen zijn
My family, My house, My school en My birthday.
Samen met Tom’s suitcase is er nu een complete leerlijn voor
leerkrachten die werken met My name is Tom. De thema’s zijn
dan verbonden aan een leerjaar: My family (groep 1), My house
(groep 2), My school (groep 3) en My birthday (groep 4).

Een andere reden om al jong te beginnen met Engels heeft
te maken met de ontwikkelingen in het onderwijs. Naast
Nederlands en wiskunde is ook Engels een kernvak geworden.
Dat is de reden dat steeds meer basisscholen starten vanaf
groep 1. Jonge kinderen zijn taalgevoelig en daar moet je
gebruik van maken. En hoe meer tijd je hebt, hoe beter het is.
Ouders willen zelf ook met hun kinderen op een speelse manier
met Engels aan de slag. En dat kan! Tom’s suitcase biedt
spannende spelactiviteiten die kinderen uitdagen om te
communiceren in het Engels. Bij elke spelactiviteit wordt
precies aangegeven welke woordenschat wordt geleerd, welke
materialen worden gebruikt en hoe de activiteit kan worden
gedaan. Ook staan er zinnen vermeld die ouders helpen bij het
zelf Engels spreken. Belangrijk is om daar ontspannen mee om
te gaan: het gaat om het spelenderwijs Engels leren en samen
genieten van de leuke activiteiten. Het is zelfs mogelijk aan de
hand van Tom’s suitcase een kinderfeestje in het Engels te
organiseren. Want Engels leren is een feest voor iedereen!

Op de website van My name is Tom is een schema te vinden,
waarin per week wordt vermeld welk onderdeel uit My name is
Tom en welk onderdeel uit Tom’s suitcase gedaan kan worden.
Kijk hiervoor op www.mynameistom.nl.
OUDERS EN LEERKRACHTEN
Thuis en school kunnen elkaar versterken! Ouders kunnen
bijvoorbeeld de spelactiviteiten die op school al zijn gedaan,
thuis herhalen met hun kinderen. Samen Engels leren, it’s so
much fun!
Alle activiteiten zijn zo gemaakt dat ze (soms met een kleine
aanpassing) op school en thuis gedaan kunnen worden.
Scholen kunnen gebruikmaken van het totaalpakket inclusief
koffertje. Het kan leuk zijn om thuis ook een Tom-koffer te
gebruiken. Daar kunnen alle spulletjes voor de activiteiten in
bewaard worden. Door te starten met het uitpakken van de
koffer zijn de kinderen direct nieuwsgierig en betrokken!
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Introduction
Introduction
Spelactiviteit 1.0 Let’s make finger puppets!
WOORDENSCHAT
Tom’s family, father, mother, grandfather, grandmother,
sister, brother, baby, dog, colours, pink, yellow, white, green,
finger puppets, belongings, a rabbit, a pair of glasses, a bear,
a handbag, a tie, a doll, Can you point to …? I like to … Can you
cut out the picture of…? Hello, my name is/I am …
MATERIALEN
Koffer, vingerpoppetjes (knutselblad 1.1), schaar, lijm,
prentenboek My family
ACTIVITEIT
Pak knutselblad 1.1 uit de koffer.
- I can see pictures of Tom’s family. Can you point to Tom in the
picture?
Very good, can you point to Tom’s father? (Laat het kind Toms
vader aanwijzen.)
Very good. Yes, that’s Tom’s father! (etc.)
Laat het kind de plaatjes op knutselblad 1.1 uitknippen. Laat ook
de schaar zien.
- We are going to cut out Tom’s family.
Can you cut out the picture of Tom? (Het kind knipt het
plaatje van Tom uit.)
Can you cut out the picture of Tom’s … ?
Plak de uiteinden van de plaatjes vast, zodat de vingerpoppetjes
om de vingers heen passen.
- We put a little bit of glue on each finger puppet. (Doe het voor.)
We put the finger puppets on our fingers. (Help het kind.)
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De vingerpoppetjes worden aan het kind voorgesteld. Maak
daarbij gebruik van het prentenboek My family of de plaat op de
omslag van dit boek.
Tom: Hello, my name is Tom. I am holding a pink rabbit.
I like colouring the pictures in my colouring book. (Wijs Tom aan
op pagina 7.)
Father: Hello, I am Tom’s father, I wear glasses.
I like to read the newspaper. (Wijs de vader aan op pagina 13.)
Mother: Hello, I am Tom’s mother. I am holding a yellow bear.
I like to bake apple pies (Wijs de moeder aan op pagina 7.)
Grandmother: Hello, I am Tom’s granny. I have a white handbag.
I like to read storybooks. (Wijs de oma aan op pagina 15.)
Grandfather: Hello, I am Tom’s grandpa. I am wearing a green tie.
I like to work in the garage. (Wijs de opa aan op pagina 17.)
Suzy: Hello, I am Tom’s sister, Suzy. I like to play with my doll.
I like to listen to granny’s stories. (Wijs Suzy aan op pagina 15.)
Baby John: Whaa, whaa!
Tom: That’s my baby brother John. He is crying.
He likes to hide under the wrapping paper. (Wijs baby John aan op
pagina 19.)
Mooh: Whaff, whafff!
Tom: And this is Mooh, the dog. He likes to play with the ball.
T Maak een raadspel met de zinnetjes.
I Zeg bijvoorbeeld: I like to colour in my colouring book.
P Who am I?
Zing samen het liedje My name is Tom.
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Introduction

My family
Spelactiviteit 1.1 Who is it?
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WOORDENSCHAT
Tom’s family, father, mother, grandmother, grandfather, sister,
brother, baby, headband, head, yes, no, I will close my eyes.
Is it …? Would you like to play the game?
MATERIALEN
Koffer, hoofdband, kaartjes van de familie (knutselblad 1.2),
prentenboek My family
ACTIVITEIT
- I can see a headband and some cards with pictures of the family
on them. (Pak hoofdband en kaartjes uit de koffer.)
I am going to put the headband on my head. (Zet hoofdband op.)
Wijs naar de kaartjes en hoofdband, laat het kind het kaartje op
de hoofdband zetten.
- Can you put one of the cards on the headband?
I will close my eyes. (Doe je ogen dicht.)
Stel vragen nadat het kaartje op de hoofdband is gezet, om
erachter te komen wie er op de hoofdband is geplaatst.
- I am going to ask questions to find out who is on the card on my
headband.

Is it father?
- No (it is not father).
- Okay, it’s not father. (Herhaal wat het kind zegt.)
Is it mother?
- Yes (it’s mother).
Stel vragen totdat het plaatje geraden is.
Daarna krijgt het kind een beurt met de hoofdband op.
- Would you like to play the game?
- Yes.
- I am going to put one of the cards with family members on the
headband.
Can you guess who is on your headband?
- Is it father? (Het kind kan ook een plaatje in het prentenboek
My family aanwijzen.)
- No, it’s not father.
- Is it mother?
- Yes, it’s mother.
T Gebruik het prentenboek My family voor extra
I ondersteuning bij het aanwijzen van de familieleden.
P

Spelactiviteit 1.2 Guess whose it is!
WOORDENSCHAT
Tom’s family, father, mother, grandmother, grandfather, sister,
brother, the cat, the dog, belongings, a rabbit, a pair of glasses,
a bear, a (hand)bag, a tie, a doll, a ball, a bell, table cloth, Can
you guess whose … it is? Here is … for you. I can see something
you can’t see and it is …
MATERIALEN
Koffer, tafelkleed, kaartjes met familieleden en voorwerpen
(knutselblad 1.2 en 1.3) (of voorwerpen)
ACTIVITEIT
- I can see the family’s belongings. (Pak voorwerpen uit de
koffer.)
Benoem de voorwerpen van Toms familie en leg ze op de tafel
met een tafelkleed eroverheen.
Leg de kaartjes met Toms familie op tafel.
Kies een van de voorwerpen. Omschrijf het voorwerp en vraag
van wie het voorwerp is. Als het kind het goed geraden heeft,
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krijgt zij/hij het voorwerp(kaartje). Als het fout geraden is, blijft
het voorwerp(kaartje) onder het kleed liggen.
- I am going to put all these things under the tablecloth.
This is/these are … Tom’s rabbit, sister Suzy’s doll, mother’s
bear, father’s glasses, grandfather’s tie, grandma’s bag, the cat’s
bell and the dog’s ball.
We are going to play a game. You have to guess what belongs to
whom!
I am going to take a look under the tablecloth.
I can see something you can’t see and it is … (Herhaal zin bij
elk voorwerp.)
… (a picture of) a (pink) rabbit. Can you guess whose rabbit it
is?
- (Is it) Tom’s (rabbit)? (Het kind kan ook kaartje van Tom
aanwijzen.)
- Yes, very good, it’s Tom’s rabbit. Here is Tom’s rabbit for you.
… (a picture of) a bag. Can you guess whose bag it is?
- (Is it) mother’s (bag)? (Het kind kan ook kaartje van moeder
aanwijzen.)
- No, it’s not mother’s handbag.
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