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DOE-TIP
Duid Benin aan op een kaart en zoek interessante weetjes over het land op.

Zing een begroetings- of ochtendlied in het Nederlands of Frans en stuur een video door naar je partnerschool.

DOGBO
 y Het schooljaar start rond 16 september.

 y Er is leerplicht vanaf 6 jaar maar enkele kinderen gaan al naar 
school vanaf 2,5 jaar.

 y In de (publieke) scholen dragen de kinderen een beige uniform. 
In privéscholen heeft het uniform een andere kleur.

 y In Dogbo zijn er 73 basisscholen.

 y Gemiddeld zitten er 50 kinderen in een klas.

 y Er is middagpauze tussen 12 uur en 15 uur.

 y Kinderen eten tijdens de pauze ’s morgens vaak een  
(rijst)maaltijd. Tijdens de middagpauze gaan ze meestal naar 
huis om te eten

ROESELARE
 y Het schooljaar start rond 1 september.

 y Er is leerplicht vanaf 6 jaar maar de meeste kinderen starten 
met school vanaf 2,5 jaar.

 y In de meeste scholen moeten de kinderen geen uniform dragen.

 y In Roeselare zijn er 27 basisscholen.

 y Gemiddeld zitten er 30 kinderen in een klas.

 y De middagpauze varieert maar duurt ongeveer 1,5 uur.

 y De meeste kinderen eten op school boterhammen of  
een warme maaltijd tijdens de middagpauze.

SEPTEMBER
THEMA: START VAN HET SCHOOLJAAR



RoeselareDogboGezamenlijk

een klas in Dogboeen klas in Roeselare

SEPTEMBER
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

1

2 Start schooljaar 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 Start schooljaar 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30



DOE-TIP
Ga op zoek naar de legende van de baobabboom en vertel de legende aan je (mede)leerlingen.

DOGBO
 y In Dogbo zijn er 4 seizoenen: het grote regenseizoen van maart 

tot juli, het kleine droogseizoen van augustus tot september,  
het kleine regenseizoen van oktober tot november en het grote 
droogseizoen van december tot maart.

 y In Dogbo zijn er diverse bossen, ondermeer 2 heilige bossen, 
die een belangrijke rol spelen in het religieuze leven van de 
inwoners.

 y In Dogbo worden er jaarlijks bomen geplant op 1 juni.  
Dat is de nationale dag van de boom. In het hele land worden er 
dan veel bomen geplant.

 y Een tot de verbeelding sprekende boom is de heilige boom de 
baobab. Het is een boom met dikke stam en grillige kruin.

ROESELARE
 y In België zijn er 4 seizoenen: zomer, herfst, winter en lente. 

Oktober valt in de herfst.

 y De meeste bomen in Roeselare staan in het Sterrebos. 
Dit bos is 27 ha groot of ongeveer 54 voetbalvelden.

 y De komende jaren wil de stad 100.000 bomen planten.

OKTOBER
THEMA: BOS/NATUUR



RoeselareDogboGezamenlijk

de baobabop stap met de klas naar het bos

OKTOBER
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 Herfstvakantie 29 30 31 Halloween



DOE-TIP
Maak je eigen awala of ga op zoek naar voorwerpen uit de natuur en verzin er een spelletje mee.

DOGBO
 y Het meeste speelgoed bestaat uit natuurlijke materialen of 

wordt gemaakt met gerecycleerde voorwerpen zoals blik.

 y Gekende (gezelschaps)spelen zijn dammen, domino, scrabble 
maar ook adji of awala.

 y Na schooltijd kan je naar het CLAC gaan in het centrum van 
Dogbo. Daar kan je samen spelletjes spelen of boeken ontlenen. 
Je kan er ook voetbalmatchen volgen en de krant lezen. 
Tijdens het weekend worden er regelmatig evenementen 
georganiseerd op het buitenpodium. Dit is gratis.

ROESELARE
 y In de klas maar ook thuis is er heel wat speelgoed uit plastic en 

hout waar kinderen mee spelen. Ook op de pc of tablet spelen 
de kinderen spelletjes. 

 y Gekende (kring)spelletjes zijn zakdoekje leggen of schipper mag 
ik overvaren. Deze spelletjes zijn al heel erg oud maar nog steeds 
populair. Ze worden onder andere op de speelplaats gespeeld.

 y Tijdens de vakantie kan je naar de speelpleinwerking gaan.  
Daar zijn er begeleiders of moni’s die activiteiten aanbieden. 
Tijdens het weekend kan je naar de jeugdbeweging.  
In Roeselare zijn er verschillende types jeugdbewegingen. 
Hiervoor moet je lidgeld betalen.

NOVEMBER
THEMA: SPELEN & SPEELGOED



RoeselareDogboGezamenlijk

dammen in het CLAC (centre de lecture et d’animation culturelle)spelen in de klas

NOVEMBER
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

1 Allerheiligen 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 Wapenstilstand 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 23 27 28 29 30



DOE-TIP
Schrijf een nieuwjaarswens naar je medeleerlingen in Dogbo en verstuur deze.

DOGBO
 y In december wordt Kerstmis en oudejaar gevierd. 

 y Andere belangrijke feesten zijn de dag van de onafhankelijkheid 
op 1 augustus en het feest van de zonen en dochters van Dogbo 
op 15 augustus en het offerfeest.

 y Feesten worden heel vaak gevierd in familieverband.  
Er wordt veel muziek gemaakt en gedanst. Er worden rituelen 
georganiseerd waarbij er eten en drinken geofferd wordt aan de 
voorouders.

DECEMBER
THEMA: FEESTEN

ROESELARE
 y In december wordt Kerstmis en oudejaar gevierd.

 y Op oudejaar wordt er in heel wat steden en gemeenten 
vuurwerk de lucht in geschoten.

 y Feesten worden vaak gevierd in familieverband. Er worden 
geschenken gegeven. Ook eten en drinken spelen een belangrijke 
rol tijdens de feesten.

 y Op 1 januari dragen kinderen een nieuwjaarsbrief voor.



RoeselareDogboGezamenlijk

feest op schoolvuurwerk in Roeselare

DECEMBER
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

1

2 3 4 5 6 Sinterklaas 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 Kerstvakantie 24 25 Kerstdag 26 27 28 29

30 31 Oudejaar



DOE-TIP
Ga op zoek naar een gerecht uit Dogbo en maak het klaar.

DOGBO
 y Iedere 5 dagen is er markt in Dogbo. Je kan er heel wat 

producten kopen zoals vlees, fruit en groenten maar ook 
levende geiten. De lokale munt is CFA (1 euro = 655 CFA).

 y De meeste mensen kweken zelf groenten zoals ajuinen en 
tomaten maar ook maniok en maïs. Mensen eten vooral lokaal 
en seizoensgebonden groenten en fruit. 

 y Soms kan je ook voeding kopen in kleine verkoopstanden langs 
de grote wegen.

 y Koken gebeurt meestal door de vrouwen op een houtvuur 
buiten aan het huis. Koken wordt aangeleerd door de ouders.

 y Gekende Beninese gerechten zijn akpan (een soort bouillon), 
amiwo (maïs met groenten), gari (maniokmeel), fufu (deeg van 
yamwortel) en aloko (gefrituurde bakbananen).  
Vaak eten mensen met de handen. 

ROESELARE
 y Op dinsdag kan je boodschappen doen op de markt. Je vindt er 

verse vis en vlees, fruit en groenten of kledij.  
De lokale munt is euro. 

 y Sommige mensen hebben een moestuin. Ze kweken er groenten 
die vooral tijdens de zomer te oogsten zijn. Doorheen het jaar 
kan je bijna alle groenten en fruit vinden in de supermarkt.  
Een deel is ingevoerd uit verre landen.

 y Koken is niet alleen functioneel maar voor veel mensen ook een 
hobby. Er bestaan heel veel kookboeken en -programma’s op TV. 
Maar er worden ook meer en meer kant-en-klaarmaaltijden en 
fastfood gekocht.

 y Gekende Belgische gerechten of producten zijn wafels, 
pannenkoeken, frietjes, witloof en bier.

JANUARI
THEMA: VOEDING



RoeselareDogboGezamenlijk

beignets gemaakt in Dogbopannenkoeken maken in de klas

JANUARI
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

1 Nieuwjaar 2 3 4 5

6 Drie Koningen 7 8 9 10 11 Dag van de Voodoo 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31



DOE-TIP
Vorm met alle leerlingen een groot hart, maak er een foto van en stuur het naar je partnerschool  

of schrijf een liefdesgedicht en stuur het naar elkaar op.

DOGBO
 y Heel wat mensen vieren St. Valentin op 14 februari. 

 y Vorig jaar waren er 31 huwelijken in Dogbo, heel vaak kiezen 
mensen (enkel) voor een religieus huwelijk.  
Bij een huwelijk is de kennismaking met de ouders belangrijk. 
Er is een ceremonie waarbij de man een soort van bruidsschat 
(drank, eten, stoffen,…) geeft aan de ouders van de bruid.

ROESELARE
 y Heel wat mensen vieren Valentijn op 14 februari. Sommige 

mensen geven elkaar geschenken, gaan uit eten of schrijven een 
brief of gedicht.

 y Vorig jaar waren er 220 huwelijken in het stadhuis van Roeselare. 
Soms kiezen mensen ook voor een religieus huwelijk.

FEBRUARI
THEMA: LIEFDE EN HUWELIJK



RoeselareDogboGezamenlijk

liefde op het strand in CotonouValentijn vieren in de klas

FEBRUARI
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 Valentijn 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 Krokusvakantie 25 26 27 28 29



DOE-TIP
Organiseer een waterarme dag op school of plan een activiteit op 21 maart, dat is wereldwaterdag.  

Op de site van wereldwaterdag@school vind je heel wat interessante tips en ideeën.

DOGBO
 y Nog niet iedere inwoner uit Dogbo heeft stromend drinkbaar 

water of een toilet in de buurt van zijn huis.

 y Heel wat mensen moeten wandelen naar een waterput of 
waterpomp om water te halen.

 y Het gemiddeld waterverbruik per persoon per dag is 12 liter,  
dit is ongeveer 1 emmer.

ROESELARE
 y Bijna iedereen beschikt over stromend water en toilet en een 

douche of bad in huis.

 y Voor drinkbaar water via de kraan betalen we gemiddeld  
550 euro per gezin per jaar.

 y Vooral tijdens de zomer regent het soms lange tijd niet en wordt 
het watertekort groot. Hierdoor dreigt de oogst van veel boeren 
te mislukken.

 y Het gemiddeld waterverbruik per persoon per dag is 120 liter,  
dit zijn ongeveer 10 emmers

MAART
THEMA: WATER



RoeselareDogboGezamenlijk

correct leren handen wassen in de klaswater drinken tijdens de pauze

MAART
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 Wereldwaterdag

23 24 25 26 27 28 29

30 31



DOE-TIP
Organiseer op je school een petanquewedstrijd en betrek de ouders erbij.

DOGBO
 y Op school krijgen de kinderen uit de lagere school 2 uren sport 

tijdens de week.

 y Mensen gaan vaak heel vroeg ’s morgens sporten omdat het dan 
nog niet te warm is buiten.

 y Voetbal is een veel beoefende sport in Dogbo maar ook atletiek, 
handbal, volleybal en petanque. Momenteel wordt er in Dogbo 
een nieuw voetbalstadium gebouwd.

 y In de zomervakantie is er een groot voetbaltornooi tussen 
ploegen van de verschillende dorpen in Dogbo.

ROESELARE
 y Op school krijgen kinderen 2 uur sport en beweging tijdens de 

week.

 y Populaire sporten zijn voetbal, basket, wielrennen en atletiek. 
Veel mensen gaan ook zelf  gaan lopen in de buurt van hun huis.

 y Mensen gaan vaak sporten buiten de schooluren in clubverband. 
Hiervoor moet je meestal lidgeld betalen. In Roeselare heb je 
heel veel verschillende sportclubs.

APRIL
THEMA: SPORT



RoeselareDogboGezamenlijk

spelen na schoolsportles in de kleuterklas

APRIL
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

1 2 3 4 5

6 Paasvakantie 7 8 9 10 11 12 Pasen

13 Paasvakantie 14 15 16 17 18 19

20 Paasvakantie 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30



DOE-TIP
Vraag aan je ouders hoe ze jouw geboorte hebben gevierd.  

Breng indien mogelijk een foto mee naar de klas en praat erover met elkaar.

DOGBO
 y Een belangrijke en officieel erkende godsdienst is de voodoo. 

De voodoo is een natuurgodsdienst. Er worden verschillende 
natuurgoden vereerd. De voodoopriester staat aan het hoofd. 
Hij verzorgt een ceremonie of brengt een offer in de tempel.

 y Een andere vaak voorkomende godsdienst is het christendom 
met vooral protestanten en katholieken.

 y Er zijn geen specifieke overgangsrituelen rond 6 of 12 jaar.

ROESELARE
 y De grootste religie in België is het christendom, meer bepaald 

het katholicisme. Een grote actief beoefende religie is de islam. 
Een groot deel van de bevolking is ook niet religieus.

 y Er zijn 9 katholieke kerken in Roeselare maar er is ook een 
evangelische en protestantse kerk en ook een moskee.

 y Op sommige scholen in Roeselare kan je kiezen welke 
godsdienstlessen je volgt.

 y De meeste religies hebben een aantal belangrijke feesten naar 
aanleiding van geboorte of huwelijk en een aantal andere  
overgangsmomenten rond 6 of 12 jaar.

MEI
THEMA: RELIGIE/ COMMUNIE/ LENTEFEEST



RoeselareDogboGezamenlijk

tempel van de voodooaanplanting geboortebos

MEI
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

1 Dag van de Arbeid 2 3

4 5 6 7 8 9 10 Moederdag

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 Hemelvaart 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31



DOE-TIP
Breng een muziekinstrument mee, bouw een feestje om  

het einde van het schooljaar te vieren en spreek af wie dj mag zijn.

DOGBO
 y Kinderen spelen vaak muziek op zelf gemaakte instrumenten.

 y In alle klassen worden er regelmatig liedjes gezongen.  
Heel vaak worden de liedjes in de lokale taal ‘Adja’ gezongen  
en hebben ze een educatieve boodschap.

 y Muziek wordt meestal aangeleerd door de ouders aan 
de kinderen. Er wordt muziek gemaakt op verschillende 
gelegenheden zoals huwelijken, begrafenissen,…

 y Veel mensen beluisteren muziek via de radio of de GSM.

ROESELARE
 y Muziek is een vak dat in alle klassen aan bod moet komen. 

Kinderen maken kennis met verschillende ritmes en leren 
verschillende instrumenten kennen.

 y In de kleuterklassen worden er regelmatig liedjes gezongen rond 
diverse thema’s.

 y Na school kan je muzieklessen volgen. Vaak bestaan deze 
lessen uit notenleer en het leren bespelen van een instrument. 
Hiervoor moet je inschrijvingsgeld betalen.

 y Kinderen luisteren muziek vooral via internet.

JUNI
THEMA: MUZIEK



RoeselareDogboGezamenlijk

spelen en zingen op school met zelfgemaakte instrumentenkennis maken met muziekinstrumenten in de klas

JUNI
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

1 Pinkstermaandag 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 Vaderdag

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 Einde schooljaar 25 26 27 28

29 30 Einde schooljaar



RoeselareDogboGezamenlijk

JULI
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 Vlaamse feestdag 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 Nationale feestdag 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

optreden op het podium van het CLACspeelpleinwerking



RoeselareDogboGezamenlijk

op fietstocht doorheen Dogbozomerfietstocht tijdens de vakantie

AUGUSTUS
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

1 
Onafhankelijkheidsdag

2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31



DOGBO
 y Ecole primaire en maternelle de Houédjamey

 y Ecole primaire en maternelle de Tochangni

 y Ecole primaire en maternelle de Tota

ROESELARE
 y GO! Basisschool De Plataan

 y Basisschool Spanjeschool - De Tassche

 y Stedelijke Basisschool De Octopus

DEELNEMENDE SCHOLEN
SCHOLENBAND DOGBO - ROESELARE 


