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“Sfeer van Weleer” voor KIDS

Uitleg en activiteiten voor kinderen vanaf 6 jaar.
Duur: 90 min.

Uitleg en activiteiten voor kinderen vanaf 8 jaar.
Duur: 90 min.

Het onderwerp is "hoe leerde je vroeger op school".
-

Het onderwerp is "het boerenleven" 1920 - 1950

Hoe zag de schoolbank eruit?
-

-

Welke kleding droeg je op de dorpsschool?

-

Hoe leerde je schrijven, lezen en rekenen?

Uitleg over griffel met lei en het gebruik van een sponsdoosje, meegenomen in een houten schooltas. Daarna
kwam de kroontjespen, compleet met inktlap en inktpot.
Lezen m.b.v. oude leesplankjes en een grote
vertelplaat. We bekijken oude schriftjes en lezen voor
uit oude boekjes. Ook het rekenen komt aan de beurt,
er zijn kleiknikkers, oude telramen en rekenboekjes.
Daarnaast bekijken we oud speelgoed, wat deden ze
zonder t.v. en mobieltje?
Pauze in de deel of in de tuin met een drankje en een
lekkere koek.
Daarna kan er zelf geschreven worden op een lei of op
papier. Tot slot kunnen ze zich vermaken met oud
speelgoed of we doen spelletjes met bijv. een blinddoek
of een kringspel.
Bij heel mooi weer kan er in de tuin gespeeld worden.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met
Ineke van der Werf , Tel: 0545-431540
Site:
www.sfeervanweleer.nl,
Mail:
info@sfeervanweleer.nl.

-

Hoe woonde men vroeger op het platteland? (het los
hoes)
Hoe werd je kleding gewassen en ging je wel elke dag
onder de douche?
Wat aten de mensen en hoe kwamen ze aan dit eten?
Hoe werd de boter gemaakt?
Tijdens deze uitleg in het museum bekijken we mooie
oude zwart/wit foto's en kun je natuurlijk ook de echte
oude gebruiksvoorwerpen zien.
Pauze in de deel of in de tuin met een drankje en een
lekkere koek.

-

Daarna kun je kiezen uit de volgende activiteiten:
Water pompen uit de put en evt. vervoeren met een
origineel kinderjuk.
Oefenen met het strooien van een zandtapijt.
Hoe loop je met een antieke ijzeren hoepel.
Een quiz.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met
Ineke van der Werf , Tel: 0545-431540
Site: www.sfeervanweleer.nl,
Mail: info@sfeervanweleer.nl.

