Lesbrief Nieuwjaar: Onze Feestkalender
Groep: 4-8
Tijd: variabel (eventueel verdelen over meerdere lessen).
Doel: iets kunnen vertellen over (Nieuwjaars)feesten die
groepsgenootjes thuis vieren en elkaar een gelukkig
Nieuwjaar/goed feest kunnen toewensen in elkaars voorkeurstaal
(kennis van de wereld; spreken; luisteren; woordenschat;
verbeelden; schrijven; lezen).
Nodig: tekenmateriaal - groot vel papier en dikke stiften materiaal om een kalender te maken van tekeningen – eventueel
enkele foto’s of voorwerpen bij Oud en Nieuw (als je het zelf
viert, is het leuk om iets daarvan mee te nemen).
Voorbereiden: maak een talenkapstok: een groot vel papier met vast wat belangrijke taal
over Oud en Nieuw en ruimte om aan te vullen.
1

Wens de kinderen een gelukkig Nieuwjaar. Vertel dat veel mensen dit gevierd
hebben op 31 dec / 1 jan en vertel er iets over. Vertel aan de kinderen óf en hóe
jij het gevierd hebt. Verwijs steeds naar de talenkapstok en laat zo mogelijk wat
foto’s of voorwerpen erbij zien.

2

Vertel dat Nieuwjaar door heel veel mensen op de wereld wordt gevierd, maar
niet altijd op dezelfde manier en ook niet altijd op dezelfde dag. Soms heeft het
Nieuwjaarsfeest ook een andere naam. Vertel daarbij kort iets over voorbeelden
van Nieuwjaarsfeesten uit verschillende culturen. (Zie bijvoorbeeld:
https://www.beleven.org/feesten/oud_en_nieuw.
https://www.ef.nl/blog/language/9-nieuwsjaarstradities-vanuit-de-hele-wereld/)

3

Vertel dat je benieuwd bent of kinderen thuis Nieuwjaar vieren en hoe. Laat
kinderen dit in kleine groepjes om beurt aan vertellen. Daar kun je ook een timer
voor gebruiken: ieder vertelt een minuutje en de andere mogen vragen stellen. Als
de timer gaat mag de volgende.

4

Vraag aan elk groepje kort iets terug. Bijvoorbeeld of iedereen Nieuwjaar in het
groepje hetzelfde Nieuwjaar viert, of iedereen anders.

5

Laat kinderen een tekening en/of verhaal maken over de manier waarop ze
Nieuwjaar vieren. Vertel dat jullie hiermee een kalender gaan maken. (Als ze thuis
geen Nieuwjaar vieren, mogen ze ook een tekening maken over een ander feest
dat ze thuis vieren.)
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6

Vertel dat mensen elkaar vaak bij feesten ook iets wensen: bijvoorbeeld Gelukkig
Nieuwjaar.
Vraag dan aan de kinderen of er ook een speciale wens bij hun feest hoort en wat
ze thuis tegen elkaar zeggen. Laat ze de wensen bij de tekening of op de
talenkapstok opschrijven of doe dit zelf (evt. fonetisch) en neem ze eventueel ook
op met je dictafoon van je telefoon (met / zonder beeld).
Je kunt dit ook in een kleine kring of in kleine groepjes doen. Als kinderen niet
weten of er een wens is en welke, kunnen ze het thuis vragen en het later erbij
zetten. Ouders kunnen het ook inspreken en appen.

7

Vertel dat Nieuwjaar ook niet in alle culturen op dezelfde dag valt. Vraag welke
kinderen weten op welke dag hun feest is. Laat de kinderen die het al weten het
bij hun tekening erbij zetten. Overleg met de andere kinderen aan wie ze het
kunnen vragen, zodat ze het er later bij kunnen zetten.

8

Vertel dat je van alle tekeningen/verhalen een feestkalender gaat maken: de
tekeningen komen in de goede volgorde op de kalender. Vertel dat je steeds
wanneer een feest aan de beurt is, de kinderen die dat vieren iets over hun
kalenderblaadje mogen vertellen aan de groep. Dan oefenen ze ook met elkaar
om de bijbehorende wens te kunnen uitspreken naar elkaar.
Als van een feest de datum (nog) niet bekend is, komt hij tijdelijk op een apart
plekje in de kalender en wordt hij op de goede plek geplaatst als het kind laat
weten wanneer het feest is.

9

Maak een kalender van de tekeningen (zelf, samen met de kinderen of als taakje
voor een groepje kinderen). Je kunt er een slinger van maken die het hele jaar
hangt. Je kunt er ook een ‘scheurkalender’ van maken. Zorg dat er eventueel nog
blaadjes tussen kunnen worden geplaatst als dat nodig is.

10

Hang de kalender in de klas. Ook de talenkapstok kun je een tijdje in de klas laten
hangen en aanvullen als dat zo uitkomt. Je kunt ouders er iets bij laten zetten (als
ze op school mogen komen). Je kunt hem er ook weer bij nemen als kinderen over
hun feest vertellen. Je kunt ook de beeld/geluidsfragmenten er dan weer bij
nemen.
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