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UITNODIGING  
Tentoonstelling over kinderen in oorlogstijd voor 8e groepen en brugklassen. 
 
 
Geachte directie en leerkrachten, 
 
Afgelopen maart zonden wij u een vooraankondiging van onze plannen om in maart 2021 opnieuw 
de Kind Onder Vuur tentoonstelling te organiseren. Hierbij ontvangt u de uitnodiging om met uw 
klas deel te nemen aan deze tentoonstelling.  
  
Deze Rode Kruis tentoonstelling is te bezoeken in de tweede helft van maart 2021 in het Seinwezen te 
Haarlem. Kind onder Vuur is een unieke, reizende tentoonstelling, ontwikkeld door het Rode Kruis en 
het Humanity House, waarbij kinderen kunnen ervaren hoe het is om op te groeien in conflictgebieden.  
Ook leren ze er dat zelfs in een oorlog regels gelden, namelijk die van het Humanitair Oorlogs Recht, 
ook wel bekend als de Conventie van Geneve. Deze interactieve tentoonstelling is geschikt voor 
leerlingen uit groep 7 en 8 en brugklassers.  Een bezoek aan de tentoonstelling gebeurt per klas en 
duurt 75 tot 90 minuten. De toegang is gratis. Bent u geïnteresseerd in deze tentoonstelling?  

Neem dan alvast een kijkje op de website www.kindondervuur.nl of bel voor meer 

informatie naar Jany van Dijk, districtsbestuurder Educatie, Rode Kruis Kennemerland, op 
telefoonnummer 06-55705935.  
 
Indien u een of meer bezoeken wilt reserveren, neem dan per e-mail contact met ons op via 

mappers@redcross.nl. Wilt u dan een contactpersoon, diens email adres en telefoonnummer en 
de school aangeven? Wilt u ook aangeven welke dag op welk tijdstip het u past? Wij sturen u dan zo 
snel mogelijk een bevestiging. U kunt kiezen uit onderstaande data en tijden:  
 
Data: 
- van 15 t/m 19 maart 2021 
- van 22 t/m 26 maart 2021 
 
Tijden: 
- 09.00-10.30 uur 
- 11.00 – 12.30 uur  
- 13.00 – 14.30 uur. 
   
Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst. 
Uiteraard houden wij ons aan de preventiemaatregelen aangaande Corona. Wij hopen uw school bij 
deze tentoonstelling te mogen ontmoeten! 
 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kindondervuur.nl%2F&data=02%7C01%7Cjotten%40rodekruis.nl%7C87e8ac68641c411f249908d804d90c21%7Cd3ab97906ae24bd8aa5e02864483e7c7%7C0%7C0%7C637264677545032611&sdata=ekMAR%2BTHDinRUBJvjgGuvs6zACtE0EFc5%2BMY%2FXYg2ew%3D&reserved=0

