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1. Inleiding
In 2018 herdenkt en viert de stad de ‘Slag bij Vlaardingen’. Iedereen doet
mee, ook de allerkleinsten! Er zijn dit jaar verschillende activiteiten die de
fantasie van de kinderen volop zullen prikkelen en die ze zeker niet mogen
missen. Denk maar aan:


De familietentoonstelling Boer en Burcht van 6 april-18 november



Het ridderfeest in de bibliotheek en het depot op 26 mei



De veldslag met middeleeuws kampement op 9 en 10 juni



Het Historisch Stadsspektakel op 15 en 16 juni

De verwondering en het plezier op hun gezichten is iets om naar uit te kijken.
Het wordt helemaal fantastisch als de kinderen een beetje weten waarover
het gaat. Maar is dat haalbaar? Is ‘Vlaardingen in 1018’ en ‘De Slag bij
Vlaardingen’ wel iets voor kinderen van groep 1 en 2? Zeker weten!
Hoewel kinderen op deze leeftijd nog maar net kennis maken met de
verschillende aspecten van ‘tijd’, leven zij zich met wat hulp makkelijk in. Dat
lukt ook voor een tijd waarin alles anders was.
Alles? Nee hoor, de mensen zagen eruit zoals jij en ik. Kinderen moesten hun
mama en papa helpen, maar speelden ook gewoon spelletjes. Ze droegen
warme kleren als het koud was en aten net als wij brood. Herkenbaar dus,
maar toch net even anders.
Deze lesbrief bevat eenvoudige luister-, denk- en doe-opdrachtjes voor in de
klas. Ze laten de kinderen op een speelse manier kennis maken met:
 Het verhaal van de Slag bij Vlaardingen
 Vlaardingen in 1018
 Twee kinderen uit die tijd
 Middeleeuwse kleding
 Een leuk spelletje
Jij bepaalt hoeveel opdrachten je doet en in welke volgorde. Het verhaal is
wel een mooi vertrekpunt. Bij deze lesbrief hoort ook een kistje met spulletjes
om het verleden echt tastbaar te maken. Dit kistje kan je gratis enkele dagen
lenen. Stuur gewoon een mailtje naar carolien.vanloon@vlaardingen.nl.
Wil je jouw kinderen helemaal onderdompelen in het Vlaardingen van 1018?
Leer hen dan ook het lied van ‘Dirk de Graaf’. Laat hen een ridder spelen
tijdens een les drama of ga creatief aan de slag en versier jullie eigen
banieren en kalenders. Combineren mag en kan! Alle programma’s vind je
op www.vlaardingen1018.nl/onderwijs/Onderbouw.
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2. Kerndoelen
In dit lesaanbod voor groep 1 en 2 staan afbeeldingen, voorwerpen en
materialen waar de kinderen zelf mee aan de slag kunnen centraal. Uit het
leven van duizend jaar geleden zijn bewust die onderwerpen gekozen die
dicht bij het kind staan. Elke opdracht vertrekt vanuit hun leefwereld, vanuit
het hier en nu.
De leraar neemt de kinderen mee in het verhaal en stuurt de gesprekken. De
kinderen worden gestimuleerd om te vertellen, maar ook om te luisteren. In
elke opdracht komt luisteren, vertellen, doen, maken en spelen aan bod.
Zoals je zult merken, sluit dit lesaanbod aan bij kerndoelen uit verschillende
leergebieden. Vanuit het leergebied ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ gaat
het om:
 Kerndoel 37/38: De kinderen leren respectvol om te gaan met
geleende materialen in de leskist. Ze brengen de taakjes die ze zelf
vervullen onder woorden. Ze ontdekken dat deze verschillen van kind
tot kind en soms ook tussen jongens en meisjes.


Kerndoel 40/41: De kinderen vergelijken kenmerken van zichzelf met die
van anderen zonder er een waardeoordeel over te vellen. Ze
ontdekken waar wol vandaan komt en waarvoor het wordt gebruikt.
Spelenderwijs wordt hun tast, gehoor, zicht en reukzin gestimuleerd.



Kerndoel 44: De kinderen onderzoeken en denken na over de
materialen waar hun kleding en speelgoed van gemaakt is. Ze
ontdekken dat sommige materialen vroeger niet voorkwamen, maar
dat er goede alternatieven bestonden.



Kerndoel 47: De kinderen bestuderen de kenmerken van een voor hun
vertrouwde omgeving en vergelijken die met hoe Vlaardingen er
vroeger uitzag. De gebruikte bouwmaterialen en het groen in de
omgeving zijn hierbij de opvallendste verschillen.



Kerndoel 53: De kinderen maken kennis met graaf Dirk, een historisch
belangrijk personage voor Vlaardingen, maar ook voor het graafschap
Holland.
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3. Er was eens, lang geleden…
Onderwerp

Verhaal Slag bij Vlaardingen

Ruimte

Voorleeshoek of gezellig hoekje in de klas

Tijd

20 - 30 minuten

Materiaal in kist

Grote tekeningen met verhaal om voor te lezen

Te combineren met

Middeleeuwse kledij voor de docent. Kledij leen je gratis.
Stuur een mailtje naar: carolien.vanloon@vlaardingen.nl

Het verhaal over de Slag bij Vlaardingen is echt gebeurd, maar lijkt wel een
spannend sprookje. Speciaal voor de kinderen van groep 1 en 2 is het
historische verhaal omgevormd tot een voorleesverhaal met mooie, grote
tekeningen. Je vindt alle benodigdheden in de kist.
Reflectie-opdracht 1: Praat na afloop van het verhaal nog even na met de
kinderen. Vechten is nooit een oplossing als je ruzie hebt! Wat doen wij in
onze klas om een ruzie op te lossen?
Reflectie-opdracht 2: Laat de kinderen tekeningen maken om het terug goed
te maken tussen Dirk en Hendrik.
Tip: Verkleed je als middeleeuwer en maak het voor de kinderen extra leuk!
Ter info: De tekeningen zijn helemaal in de stijl van toen. Denk aan het Tapijt
van Bayeux of nog beter… het Tapijt van Vlaardingen dat nu gemaakt wordt.
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4. Vlaardingen? Nee, Flardinga!
Onderwerp

Vlaardingen lang geleden

Ruimte

Vertel- en speelhoek

Tijd

30 minuten

Materiaal in kist

 Tekening van Vlaardingen
 Houten blokken

Voorbereiding

 Wandeling in omgeving van de school

Laat de kinderen zelf ontdekken hoe anders Vlaardingen er vroeger uitzag.
Het vertrekpunt is een omgeving die ze goed kennen: die van de school.
Begin een gesprekje met de kinderen naar aanleiding van een korte
wandeling in de omgeving van de school of een ‘wat zien we vanaf het
schoolplein’-moment:
 Hoe ziet de straat eruit?
(breed/smal, licht/donker, steentjes/asfalt)
 Wat voor soort gebouwen staan er?
(Hele hoge, lage, lange,…)
 Waarvan zijn die gebouwen gemaakt?
(De muren? Het dak?)
 Zie je planten, bomen, gras?
Zie je veel natuur?
 Is er water te zien?
(Plassen, regen, sloot, singel…)

In de tijd van Dirk en Hendrik zag Vlaardingen er helemaal anders uit! Foto’s
bestonden toen nog niet, dus die kunnen we niet laten zien. Wel is er een hele
mooie tekening gemaakt.
Neem de tekening uit de kist
en toon de prent aan de
kinderen.
Vlaardingen zag er niet alleen
anders uit, maar heette ook
anders: Flardinga!
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Gebruik dezelfde vraagjes om samen te ontdekken wat er op de prent te zien
is. Opvallende elementen: veel meer natuur, heel veel water, alle huizen van
hout, de daken van riet, smalle modderige straten.
Reflectie-opdracht: Neem de houten blokken uit de leskist. Oefen samen met
de kleuters het blokkengedicht dat je hieronder vindt. Terwijl je het gedicht
herhaalt met de groep, mogen twee kleuters tegelijk een toren bouwen. Op
het einde van het gedicht laten ze de blokken omvallen zoals in het gedicht
wordt gezegd.

Ter info: Af en toe vinden we stukjes van houten huizen diep in de grond.
De tekening is gemaakt op basis van wat archeologen gevonden hebben en
wat we weten uit historische bronnen.
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5. Hallo, wij zijn Erlinde en Corneel
Onderwerp

Kinderen en hun taken

Ruimte

Klaslokaal

Tijd

20 minuten

Materiaal in kist

 Foto van het gezicht van Erlinde en Corneel
 Voorwerpen uit de middeleeuwen (nagemaakt)
Wie woonde er eigenlijk in Flardinga?
Mama’s en papa’s, oma’s en opa’s en
natuurlijk ook jongens en meisjes.
Ook al leefden deze kinderen heel lang
geleden, van één jongetje en één meisje
weten we goed hoe ze eruit zagen.

Van het gezicht van Erlinde en Corneel zijn beelden gemaakt. Neem de
foto’s uit de kist. Laat de kinderen goed naar de foto’s kijken en deze
vergelijken met zichzelf:


Welke kleur ogen hebben ze? Wie heeft dezelfde kleur ogen?



Welke kleur heeft het haar van Corneel? Wat is jouw haarkleur?



Wie heeft er zulk lang haar als Erlinde?



Kijk eens goed naar Erlinde. Ze heeft vlekjes op haar huid. Is er iemand
in de klas die ook zulke schattige sproeten heeft?

Erlinde en Corneel gingen niet naar school. Er was geen school! Ze bleven
thuis en hielpen mama en papa met allerlei taakjes. Is dat nu ook zo?


Wie helpt mama en papa wel eens? Welke taakjes heb jij?



Welke taakjes hebben we in de klas?



Is er een verschil tussen taakjes voor jongens en taakjes voor meisjes?

Reflectie-opdracht 1: Haal uit het kistje de spulletjes waar Erlinde mee werkt.
De kinderen mogen de spulletjes aanraken en vasthouden. Waarvoor
gebruikt Erlinde dit, denken jullie? Goed kijken hoor!
Ter info: We weten niet hoe het meisje en de jongen heette. Hun gezichten
zijn gereconstrueerd door een specialist op basis van de kenmerken van hun
schedels. De twee gezichtsreconstructies vind je in Museum Vlaardingen.
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6. Wat draag jij nou?
Onderwerp

Kledij en waar het vandaan komt

Ruimte

Klaslokaal

Tijd

30 minuten

Materiaal in kist

Voorbereiding

 Partituur liedje schaapje - schaapje
 Geverfde wol om aan te voelen en ruiken
 Lontwatten om mee te knutselen
Print/ kopieer voldoende schaapjes en voorzie lijm om de
wol te plakken. De tekening van het schaapje vind je
achteraan dit document en in de leskist.

Erlinde en Corneel droegen natuurlijk kleren, net als jij en ik. Maar ze zien er
wel een beetje anders uit dan die van ons.
Laat de kinderen naar de kleren van hun buurmeisje/jongen kijken:


Wie heeft loopschoenen aan? Wie stapschoenen? Wie sandalen?



Wie heeft er een broek aan? En wie een rokje of een kleedje?



Wie heeft er een (rood/groen/blauw) T-shirt aan?



Wie heeft er een trui aan? Waar zou die van gemaakt zijn, denk je?

De kleren van Erlinde lijken erg op die van Corneel. Haar tuniek is alleen wat
langer dan die van hem. Een tuniek heeft niet zo’n mooie en felle kleurtjes als
jullie kleding.
De mama van Erlinde heeft haar tuniek gemaakt.
En Erlinde heeft geholpen! Mama gebruikt wol om
kleding te maken. Weten jullie waar wol vandaan
komt? Van welk dier?
Leer de kinderen het liedje ‘Schaapje, schaapje heb
je warme wol?’. De tekst met partituur vind je in
achteraan dit document en in de leskist.
Reflectie-opdracht 1: In de leskist zitten zakjes met gekleurde wol. Deze wol is
gekleurd met natuurlijke producten. Net zoals dat vroeger gebeurde, dus niet
in de fabriek. Deel de wol rond en laat de kinderen er aan ruiken en voelen.
Wat valt hen op? (Speciale geur, zacht maar prikt ook een beetje, lichte
kleuren).
Reflectie-opdracht 2: Haal de lontwatten uit de kist en geef elk kind een
schaapje en wat watten. Deze watten lijken net wol. Laat de kinderen de
tekening van het schaap beplakken, zodat het schaapje het terug lekker
warm krijgt.
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7. Speel je mee?
Onderwerp

Een middeleeuws spelletje dat de motorische
vaardigheden stimuleert

Ruimte

Klaslokaal

Tijd

20 minuten

Materiaal in kist

 Bikkels (in schatkistje)

Erlinde en Corneel moesten gelukkig niet heel de tijd werken en taakjes doen.
Als ze tijd vrij hadden, speelden ze spelletjes. Net zoals jullie dat doen. Maar
hadden zij hetzelfde speelgoed als jullie?
Laat de kinderen een tekening maken van het speelgoed waar ze het liefst
mee spelen. Waar is jouw pop, bal, autootje,… van gemaakt denk je?
Nu is veel speelgoed van plastic
gemaakt, maar dat was nog niet
uitgevonden toen Erlinde en Corneel
leefden.
Zij verzonnen eenvoudige spelletjes en
speelden met wat ze vonden. Mama
en papa maakten soms ook wat voor
hen: een stoffen popje of een houten
stokpaardje bijvoorbeeld.
Reflectie-opdracht: Bikkelen is super leuk, maar ook best een uitdaging. Deze
opdrachten zijn op maat van kleuters gemaakt en stimuleren hun motorische
vaardigheden. De opdrachtjes vind je achteraan dit document en in de
leskist.
Op http://www.ks-vorselaar.be/wordpress/bikkelen-met-bieba-en-loeba/ vind
je een PowerPointpresentatie met filmpjes van de verschillende opdrachten.
Ter info: Het spelletje bikkelen kende men al bij de Romeinen. Als bikkels
gebruikte men de kleine botjes (sprongbeen) uit de poot van een schaap,
geit, rund of varken.
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Lied Schaapje, schaapje

11

Schaapje, schaapje heb je warme wol?

Bikkelopdrachten
Deze opdrachten zijn bedoeld om de motorische vaardigheden van jonge kinderen te stimuleren (Bodymap).
Met dank aan de juffen en directie van Duizendpoot en Wervetuin Vorselaar.
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Toelichting bij wol in leskist
Witte ongewassen wol
-

Deze wol is vers van het schaap en nog niet gewassen of gekamd.
Daarom zitten er nog vuiltjes in de wol.

-

De wol voelt vettig en plakkerig. Dit komt door de lanoline in de vacht.
Lanoline beschermt het schaap en de wol tegen de weersinvloeden.

-

‘Witte’ wol is nooit echt wit, maar altijd een beetje gelig of grijzig.

Bruine wol gewassen en gekaard
-

Plantenresten en grotere vuiltjes worden met de hand verwijderd.

-

Stof en biologisch vuil worden verwijderd door de wol een nacht te laten
weken in koud water (met inweekmiddel) en daarna uit te spoelen.
o De lanoline zit nog in de wol.
o Garen dat nog lanoline bevat is wat waterafstotend.

-

Om de lanoline te verwijderen, wordt de wol ongeveer een half uur in
een heet bad (80-90 graden) verhit. Lanoline wordt dan vloeibaar en kan
met het hete water afgegoten worden. Daarna wordt de wol
uitgespoeld in heet water.

-

Met een kam wordt de wol gekaard of gekamd. Daarbij worden de
vezels van de wol ontward en in dezelfde richting gelegd.

Bruin wol gesponnen
-

De ontwarde vezels wol worden in elkaar gedraaid.

-

Deze draad kan je nog niet gebruiken om mee te breien.

Bruine wol gesponnen en getwijnd
-

Door verschillende gesponnen draden in elkaar te draaien, krijg je een
dubbele, driedubbele of vierdubbele draad.

-

Deze draad kan je gebruiken om mee te breien.

Gekleurde wol
-

De eerste stap is de wol laten weken in een waterige aluinoplossing.
Dit noemt men ook beitsen. De ‘schubben’ van de wol gaan daardoor
wat openstaan, zodat de verfstof beter opgenomen kan worden.

-

Het kleuren gebeurt met plantaardige middelen in heet water.

-

Na het kleuren wordt de kleur gefixeerd met azijn.

Gekleurde wol – Fluitekruid
-

Van het fluitekruid wordt de bloem, stengel en het blad gebruikt om de
wol te kleuren.

-

Nadat de eerste hoeveelheid wol gekleurd is, kan je het bad nog eens
gebruiken voor een tweede hoeveelheid wol. Deze is dan lichter van
kleur.

Gekleurde wol – Meekrap
-

Van meekrap wordt enkel de wortel van de plant gebruikt om de wol te
kleuren.

-

Als je een aftreksel maakt op hogere temperatuur, dan wordt de kleur
bruiner. Bij lagere temperaturen is de kleur roder.

-

Het eerste bad geeft een intensere kleur dan het tweede bad.

Gekleurde wol – Uienschillen
-

Van uien worden de schillen gebruikt om de wol te kleuren.

Gekleurde wol – Notenbolsters
-

Van noten worden de bolsters gebruikt om de wol te kleuren.

Natuurlijke kleurmiddelen
-

Blauw: Wede

-

Geel: Uien, wouw, verfbrem,
duizendblad, paardenbloem,
reukeloze kamille

-

Wit/ geel: Fluitekruid

-

Oranje tot rood: Meekrap

-

Bruin: Notenbolsters

-

Groen: Brandnetels

Bronnen
https://spinnerofyarns.wordpress.com/2014/12/25/wassen-van-wol
Het TakkeTiele Huis: http://www.takketiele.be
Hunebed Nieuwscafé: https://www.hunebednieuwscafe.nl
https://wolleboom.weebly.com/wol-verven-met-planten.html
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