De opdrachten op dit blad horen bij het
verhaal "Een lange, bange nacht".
Lees eerst het verhaal met de informatieblokjes. Dit kun je samen met een leesmaatje doen. Hierna kun je samen met
je maatje aan de opdrachten beginnen.
Veel succes!
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WAT MOET JE DOEN?
1. Lees het verhaal én de informatieblokjes - samen
met een maatje - goed door.
2. Zoek uit waarover je meer zou willen weten.
3. Vul de woorden of begrippen in op de denkwolkjes.
4. Zoek informatie en werk één woord of
begrip uit. Dit kun je presenteren in een
kleine groep of voor alle kinderen.
Ik wil graag meer weten over:
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WE BOUWEN EEN PARACHUTE
Dit heb je nodig:
dun plastic
wasknijpers

draad of garen
schaar

WAT MOET JE DOEN?
Knip een vierkant stuk plastic.
Knoop draadjes aan de hoeken.
Knoop de draadjes onderaan tegelijk
vast.
Klem er een wasknijper aan.
Ga op een stoel of trap staan.
Laat je parachute voorzichtig los.

EXTRA
Vergelijk jouw parachute met andere parachutes:
* Welke doet er het langst over om
te landen?
* Met welke kun je het beste op één
bepaald punt landen?

*
*
*
*

Maak een parachute die zo lang mogelijk zweeft.
Maak een parachute die op een bepaald punt kan
landen.
Maak grote en kleine parachutes.
Zoek eens uit wat is de beste maat is voor een
parachute met een wasknijper eraan?
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1.

4
Glenn Miller
2. The Andrews Sisters
3. The Ramblers
4. Rzeszów Klezmer Band - Yoshke

WAT MOET JE DOEN?
1.
2.
3.

Luister naar de muziek via internet (YouTube).
Lees de dik gedrukte uitleg.
Omcirkel drie woorden die jij uitkiest per fragment, om te laten zien wat jij ervan vindt.

In de oorlog luisterden mensen ook graag naar muziek. Hierboven staan vier voorbeelden van muziek uit die tijd, die je kunt beluisteren via YouTube:
1. Glenn Miller was leider van het populairste dansorkest in Amerika. Hij trad op
voor de Amerikaanse soldaten in Europa.
2. The Andrews Sisters, drie zussen, traden ook op voor de Amerikaanse troepen.
Ze speelden in veel films.
3. The Ramblers was een Nederlands orkest. Joodse leden moesten in 1941 weg.
The Ramblers zorgden dat deze Joodse muzikanten konden onderduiken, bij elk
optreden waren hun twee lege stoelen weer te zien.
4. Joodse Klezmermuziek (Joodse bruiloftsmuziek).
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WAT MOET JE DOEN?
1.
2.
3.

Bekijk de foto.
Lees de opdracht.
Maak een gedicht of een kort verhaal.

Oorlog bestaat nu ook nog, denk aan Syrië. Kinderen leven in een
stad of een vluchtelingenkamp. Er vallen bommen, vaders en moeders moeten vechten en er is weinig eten. De kinderen kunnen niet
meer naar school en er is geen verwarming in de winter.
Stel je voor, jij bent één van deze kinderen.

Schrijf een gedichtje of een kort verhaal voor een Nederlandse krant,
waarin je vertelt over het leven als oorlogskind. Je mag er ook bij tekenen.
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WE GAAN TERUG IN DE TIJD:
Stel jij werkt bij de Limburgse krant: “Het Limburgsch
Dagblad”. Je bent journalist(e). Jouw specialiteit is
het maken van interviews. De redacteur heeft voor
jou de volgende klus:
De Tweede Wereldoorlog is net achter de rug.
De stemming in Nederland is terneergeslagen,
veel huizen, wegen en bruggen zijn nog kapot,
mensen hebben geen werk en leven in armoede.
Natuurlijk is er veel verdriet over de mensen die
de oorlog niet hebben overleefd.

Voor de nieuwjaarskrant van 1947 wil de redacteur
graag goed nieuws verzamelen. Jij krijgt de opdracht
om een piloot te interviewen. Hij is voor een week in
Nederland om de mensen te bedanken die hem hebben geholpen. Zijn vliegtuig werd in oorlogstijd geraakt door de Duitse nachtjagers. Hij overleefde de crash door met zijn parachute uit
het brandende vliegtuig te springen. Door de mensen van het verzet werd hij geholpen om de
grens over te steken naar België. Van daaruit ging hij verder door Frankrijk om de Pyreneeën
over te steken en vanuit Spanje weer terug te keren naar Engeland.
Bedenk vijf vragen die je de piloot wil stellen. Kies in elke vraag een vraagwoord uit
de opdracht. (Wie? Waar? Wanneer? Hoe?)
Kies vragen die niet alleen met “ja” of “nee” beantwoord kunnen worden (open vragen).
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WAT MOET JE DOEN?
1.
Lees de groene informatieblokjes
uit het boekje nog eens goed door.
2.
Lees nu de beschrijvingen van de
woorden.
3.
Vul dan de puzzel in, de woorden
kun je vinden in de groene stukjes.
4.
In de dikgedrukte vakjes lees je
van boven naar beneden de naam
van een bekende Nederlandse
vrouw uit de oorlogstijd.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.

Boeketje van kruiden die bescherming konden geven tegen blikseminslag.

2.

Militairen die gevangen werden genomen door de vijand.

3.

Mensen die niet in het land konden blijven omdat ze dan opgepakt zouden worden
door de Duitsers.

4.

Hulpmiddel om uit een vliegtuig te springen.

5.

Naam voor mensen die de Duitsers in de oorlog tegenwerkten.

6.

Naam voor mensen die vluchtelingen hielpen om stiekem de grens over te steken.

7.

Vliegtuig met bommen geladen.

8.

Diepe kuil in de grond om veevoer voor de winter in te bewaren.

9.

Lijn die aangeeft waar het ene land ophoudt, en het ander begint.

10. Straf voor mensen die piloten hielpen om stiekem de grens over te steken.
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WAT MOET JE DOEN?
1.
2.

Lees de opdracht goed door.
Bekijk met je maatje voorbeelden van verzetsmonumenten op internet.
3.
Vul samen het schema in.
4.
Maak twee ontwerpen.
5.
Kies het materiaal waar je graag mee werkt.
6.
Werk het monument uit, je mag het alleen
doen, maar ook met iemand samen.
7.
Zet het resultaat op de foto.
Als dank voor de mensen die in de oorlog verzetswerk hebben gedaan zijn veel monumenten
opgericht.
Zoek op internet naar voorbeelden: Google
verzetsmonument. Vul daarna het schema
in, kijk naar het voorbeeld.
MONUMENT IN:

AFBEELDING

TEKST

HET SPREEKT ME

WEL

1.

Arnhem

WOLKENPARTIJ

"de meeste mensen zwijgen, een
enkeling stelt een daad."

WEINIG

NIET AAN

omcirkel:

omcirkel:

2.

3.

omcirkel:

Ga nu zelf aan de slag. Kies je favoriete materiaal: verf, potlood, stiften, papier maché
of klei. Misschien heb je nog een ander idee. Een beeld, een poster, een collage, alles
kan. Maak ontwerpen voor een verzetsmonument in jouw eigen dorp.
Voer het beste idee uit, alleen, met z’n tweeën, of met een groep. Zet een kaartje met
de voor- en achternamen van de maker(s) bij het werk en maak er een foto van. Stuur
deze foto naar: info@edumare.nl dan zorgen wij dat de foto op de website wordt gezet.
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WAT MOET JE DOEN?
1. Lees de opdracht.
2. Ga op zoek.
3. Aan de slag.
Hou jij ook van buitenlucht? Dan kun je voor deze opdracht je jas en je laarzen aantrekken, want we gaan naar de beek.
De Itterbeek, die het regenwater naar de Maas brengt, is voor een deel de
grens tussen Nederland en België. In het boekje staat op bladzijde 16 een
kaart waarop je dat precies kunt zien!

Maak een werkstukje, waarin iedereen
kan zien welke planten en dieren bij een
beek horen.
Je mag zelf foto’s
maken, alles opzoeken in boeken en op
internet, of iemand
vragen die jou erover
kan vertellen.
Misschien mag je op
school je werkstuk
wel presenteren!

