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Samenvatting
In de themaweek “Vroeger “staat het begrip vroeger 
in de meest ruime zin van het woord centraal. In deze 
lesbrief zijn voor elke dag activiteiten beschreven. Het doel 
hiervan is verwondering opwekken bij de leerlingen en dat 
koppelen aan de begrippen ‘vroeger’ en ‘oud’ (tijdsbesef).
De vaardigheden die binnen deze week aan bod komen zijn 
onder andere:
•  Luisteren
•  Kijken
•  Motoriek
•  Zintuigen  
De lessen in de themaweek passen binnen de leergebieden 
Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld en 
Kunstzinnige oriëntatie (kerndoelen: 1, 2, 12, 37, 39, 41, 51 
en 56).

Themaweek  
De themaweek start met een inleidend verhaal over de 
koffer met oude spullen van opa en oma, eventueel met een 
aantal foto’s op het digibord ter ondersteuning. 
De leerlingen wordt het verhaal verteld van Peter en de 
koffer. Vervolgens gaan ze op zoek naar de koffer die 
ergens in de school is verstopt. Daarna maakt de docent 
de koffer open en haalt er 1 voorwerp uit  (rest van de 

voorwerpen nog niet laten zien). Samen met de leerlingen 
kijken we goed naar het voorwerp en er worden vragen 
over gesteld. We gebruiken eerst onze zintuigen:
•  Hoe voelt het?
•  Hoe ruikt het?
•  Is het zwaar? Of juist licht?
•  Welke vorm heeft het? En materiaal?

Vervolgens gaan we bedenken wat het zou kunnen zijn:
•  Wat denk je dat het is? 
•  Wat zouden opa en oma ermee gedaan hebben? 
•  Vind je het mooi?

De voorwerpen worden zo uitgekozen dat ze iets vertellen 
over hoe het vroeger anders was of ging, maar kunnen per 
koffer wel verschillen. Daarna zet de docent het voorwerp 
met een naambordje op de thematafel. Dit wordt aan 
het eind van de week het mini-museum met spullen van 
vroeger (uit de tijd van opa en oma). 

Informatie
Een filmpje over hoe kinderen in 1940 speelden:
https://www.youtube.com/watch?v=uMryAdR2gmI
(zoektekst spelende schooljeugd 1940 op Youtube)
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Dag 1 Elektronica 
De docent leest het inleidende verhaal over Peter en 
de koffer, zie bijlage. Daarna zoeken de leerlingen de 
koffer in de school. De voorwerp(en) worden besproken 
(elektronica van vroeger zoals oude radio, vinyl plaatjes, 
fototoestel). De voorwerp(en) worden op de thematafel 
neergezet; dit is het begin van hun eigen museum. 
Dit moment kan worden aangegrepen om een (vraag)
gesprek te houden over een museum: Wie is er wel eens 
in een museum geweest? Hoe was dat? Wat wordt daar 
bewaard? Hoe moet je je gedragen in een museum? 

TIPS: 
•  Laat de kinderen aan knoppen draaien, de 

voorwerpen vasthouden of openmaken. 
•  Het is natuurlijk ook heel leuk om bijvoorbeeld een 

vinyl plaatje of cassettebandje met kinderliedjes 
echt te draaien in de klas, of de liedjes op te zoeken 
op het digibord. 

 
Tijdsduur 
Les op school: 30 minuten 

Voorbereiding 
De docent verstopt de koffer en de ouders kunnen op deze 
dag alvast uitgenodigd worden voor een bezoekje aan ‘het 
museum’ aan het eind van de week (als deze optie wordt 
gekozen).

Dag 2 Speelgoed
De docent pakt de koffer er weer bij en herhaalt nog even 
de stof van dag 1 (weten jullie nog?). Daarna worden de 
voorwerpen uit de koffer gehaald die te maken hebben 
met spelen/speelgoed  (bijvoorbeeld houten tolletje, 
domino’s, oude porseleinen pop). De voorwerpen worden 
op de thematafel gezet als uitbreiding van het museum. 

TIPS: 
•  Laat de kinderen in groepjes met het oude 

speelgoed spelen.
•  De klas kan samen liedjes zingen waarin een 

spelelement is verwerkt, zoals ‘zakdoekje leggen’ of 
‘Jan Huygen in de ton’. 

•  De docent kan zorgen voor ouderwets (buiten)
speelgoed en spelletjes en hiermee gaan spelen of 
gebruiken in de gymles. Te denken valt aan hoepels, 
een springtouw, ezeltje prik, zaklopen, sjoelen, 
spijkerpoepen. 

Tijdsduur 
Les op school: 15 minuten (bespreken 1 voorwerp)
Les met spelletjes: 45 minuten

Dag 3 Huishoudelijke voorwerpen
De docent pakt de koffer er weer bij en herhaalt nog even 
de stof van dag 1 en 2 (weten jullie nog?). Daarna worden 
de huishoudelijke voorwerpen uit de koffer besproken 
(bijvoorbeeld draaischijftelefoon, mattenklopper, stoof). 
De voorwerpen worden weer op de thematafel neergezet. 

Verder beginnen de voorbereidingen voor de afsluiting 
van de week: de museumdag. 
•  Als het nog niet gedaan is, kunnen de ouders uitgenodigd 

worden. 
•  Bespreek met de leerlingen wat er nodig is voor een 

museum (er moet een kassa komen, ouders moeten een 
kaartje kopen, kaartjes kunnen getekend, geknipt en 
geplakt  worden (zie bijlage voor voorbeeld)).

•  Geef de leerlingen eventueel de opdracht om ook iets 
van vroeger of iets ouds van huis mee te nemen.

TIP 
•  Nodig een opa of oma van een van de leerlingen uit, 

die leuke dingen van vroeger kan vertellen en waar 
de leerlingen ook aan kunnen vragen. Onderwerpen 
die aan bod kunnen komen; dat er vroeger geen 
platte tv was en zelfs geen kleuren-tv en geen 
computers. Dat er geen wasmachine was, alles 
moest met de hand worden gewassen etc.

Tijdsduur 
Les op school:15  minuten (bespreken 1 voorwerp)
Les met opa/oma: 45 minuten 

Dag 4 Keukenhulpjes
Docent pakt de koffer er weer bij en herhaalt nog even de 
stof van dag 1 tot 3  (weten jullie nog?). De voorwerpen 
op de vierde dag hebben te maken met voedsel (bijv. 
speculaasmakers, slagroomklopper, suikertang). De 
thematafel wordt aangevuld met de nieuwe voorwerpen 
en als de leerlingen iets van huis hebben meegenomen 
kan dit ook toegevoegd worden. Hebben de kinderen 
ook een verhaal bij dit voorwerp? Wat hebben ze 
meegenomen? Van wie is het geweest? 

Docentenhandreiking  
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TIP 
•  Maak samen met de kinderen koek met een houten 

koekvormen of sla slagroom met een ouderwetse 
slagroomklopper.

Tijdsduur 
Les op school: 30 minuten (bespreken 1 voorwerp en 
eigen voorwerpen op tafel zetten)

Dag 5
De museumdag op school! Ouders kunnen kaartjes 
kopen (leerlingen zitten zelf aan de kassa) en het mini-
museum bekijken samen met hun kind. Dit zouden ook 
de leerlingen van ouder groepen kunnen zijn of andere 
geïnteresseerden. Zo krijgt de week een feestelijk einde.

Tijdsduur 
Les op school: een ochtend of middag

Themaweek zonder koffer 
Als het praktisch gezien niet lukt om een koffer te 
bemachtigen, dan worden foto’s van oude voorwerpen 
gebruikt. Deze kunnen dan in plaats van de echte 
voorwerpen op het digibord getoond worden en 
uiteindelijk ook tentoongesteld worden in combinatie met 
wat de leerlingen zelf meenemen. Een koffer, tas of kist is 
dan door de school zelf te regelen. 

Docentenhandreiking  
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Peter pakt zijn koffertje
Er gaat een heleboel in
Hij gaat bij opa en oma logeren
En heeft daar heel veel zin in

In zijn koffer gaat zijn knuffelbeer
En zijn pyjama
En zijn tandenborstel 
En nog een heleboel meer

Een klein stukje rijden 
En dan zien ze oma al met een lach
Die zegt dat peter na een dikke kus
Lekker spelen mag

Spelen op de zolder
Dat is pas een festijn
Daar is het vol met oude spullen
Er staat zelfs een oude trein

Peter speelt wat met de trein
Maar wat ziet hij daar?
Er staat iets in de hoek
Wat zou dat nou zijn?

Het is een oude koffer
Hij is heel erg zwaar
Peter is nieuwsgierig
En kijkt er lang naar

Wat zou erin zitten vraag Peter zich af
Hij pulkt voorzichtig aan het slot
Maar dan roept oma;  ‘limonade’ 
En schrikt Peter zich kapot

’s Avonds in ligt Peter in bed 
Hij ziet een beetje wit
Hij denkt maar aan een ding
Morgen maak ik de koffer open  en zie ik wat erin zit 

De volgende dag gaat Peter weer naar zolder
Maar wat is dat?
De koffer is verdwenen
Dat is me nou ook wat!

Gaan jullie de koffer zoeken?
En als je hem dan vindt, 
Kun je dan ook heel hard roepen? 

Inleidend verhaal

Peter en de koffer 
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museumkaartje

Toegangskaartje
GELDIG VOOR 1 PERSOON

VANDAAG GELDIG 

PRIJS: 0,10 CENT

VOOR: MAMA VAN PETER

Toegangskaartje
GELDIG VOOR 1 PERSOON

VANDAAG GELDIG 

PRIJS:  

VOOR:  

{

NB de leerlingen kunnen zelf het kaartje versieren en 
bijvoorbeeld op de achterkant een tekeningentje maken 
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in de koffers

Voorwerpen koffers (voorwerpen kunnen per koffer verschillen) 

Voorwerpen dag 1
Te denken valt aan:
Oude analoge radio
Analoog fototoestel 
Cassettespeler (+ bandje)
Oude telefoon

Voorwerpen dag  2
Te denken valt aan:
Knikkers
Houten tolletje
Porseleinen pop
Friese doorlopers

Voorwerpen dag 3
Te denken valt aan:
Mattenklopper
Stoof
Ontstopper
Koekblik
Kruik
Petroleum lamp of -stel
Soda, driehoekzeep enz

Voorwerpen dag 4
Te denken valt aan:
Speculaasplank 
Koffiemolen
Oude zeef
Handmixer / ouderwetse slagroomklopper
Kurkentrekker enz
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