
75 JAAR BEVRIJDING 

75 jaar bevrijding… om stil van te worden! Duik de geschiedenis 

in en ontdek van alles over de Tweede Wereldoorlog… Denk 

samen na over herdenken en vieren!   

 

1) GEZINSMOMENT  

Op 4 en 5 mei herdenken en vieren wij oorlog en bevrijding! De vrijheid die wij 

mogen hebben, is een geschenk van God. Wat is ‘vrij zijn’ eigenlijk? Lees en praat er 

samen over!  

 

 
 

 

 

2) ANNE FRANK 

• Neem een kijkje in het Anne Frankhuis 

• Kleurplaten: Kleurplaat 1 - Kleurplaat 2 - Kleurplaat 3 - Kleurplaat 4 

• Fragment uit het dagboek van Anne Frank 

• 8 voorleesverhalen over Anne Frank 

• Een mooie plaat met info over Anne Frank: Anne Frank 

 

3) TWEE BLIKKEN... VEEL PLEZIER! 

De Tweede Wereldoorlog was een moeilijke 

tijd. Toch hadden de kinderen gelukkig ook 

plezier. Kijk en speel mee!  

 

4) CORRIE TEN BOOM 

• Bezoek het Corrie ten Boomhuis 

• Corrie ten Boom vertelt… 

 

 

 

https://www.bijbelsopvoeden.nl/wp-content/uploads/GezinsmomentGevangen.pdf
https://www.annefrank.org/nl/anne-frank/het-achterhuis/
https://jandebakkerschool-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alindeman_jandebakkerschool_nl/EW9fgYzVyFBNnZIfnuVsDUIBXZ3yTGAYFYx1_etM933i9g?e=AE7grg
https://jandebakkerschool-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alindeman_jandebakkerschool_nl/EVYKZyCZinhNswYQxj-fN1UBKxzBXWbq76dU4lhEwSMoLA?e=r3aM4f
https://jandebakkerschool-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alindeman_jandebakkerschool_nl/EX8f9_Fj_BdBhsDtZTrCWHEBS7U5T2Y09W4-mNMn_H8iMw?e=mskl2c
https://jandebakkerschool-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alindeman_jandebakkerschool_nl/ERv5_wiT_vBDt28-247myfsBdR52f2F5rd8XsyugJ0wi_w?e=KXnOHA
https://jandebakkerschool-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/alindeman_jandebakkerschool_nl/ERkrEixfllRAu1a_vcmnxuYBrqdARQMq1zzpKI5q0K2gHg?e=PCN00c
https://www.annefrank.org/nl/downloads/filer_public/5f/19/5f19f123-b2b6-491b-a072-cc4cf6a7f5a0/afs2019-voorleesverhalen.pdf
https://www.entoen.nu/nl/vensterplaten/vensterplaat-anne-frank
https://www.airbornemuseum.nl/bliktelefoon-maken
http://tenboom.com/nl/
https://www.youtube.com/watch?v=-smi9Sa4lpA


5) 4 & 5 MEI 

Lees hier het 4 en 5 mei gedenkboek voor kinderen. Je kunt aan de hand van dit boek 

ook mooie lessen volgen! 

• Les 1: Oorlog 

• Les 2: Herdenken 

• Les 3: Dagelijks leven 

• Les 4: (N)iets doen 

• Les 5: In verzet 

• Les 6: Bevrijd? 

• Les 7: Monumenten 

• Les 8: De Tweede Oorlog in het Caribisch gebied 

• Les 9: Mijn oorlog in Nederlands-Indië 

 

6) PARACHUTISTEN 

In de Tweede Wereldoorlog werden parachutisten 

ingezet om te vechten tegen de Duitsers.  

Maak zelf een parachute!  

 

7) MAAK EEN ZWEEFVLIEGTUIG 

Bij de Slag om Arnhem werden de parachutisten door 

ZWEEFVLIEGTUIGEN gedropt. Maak er zelf ook één!  

 

8) DE KLAPROOS... EEN SYMBOOL 

Rond Remembrance Day dragen veel Britten klaprozen. De 

klaproos staat in Groot-Brittannië al sinds de Eerste 

Wereldoorlog symbool voor alle gevallen soldaten. De 

papaverbloem staat in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in 

veel andere landen, symbool voor de Eerste Wereldoorlog, 

omdat ze veelvuldig bloeiden op de slagvelden in 

Vlaanderen. Maak jouw eigen klaproos! 

 

9) KAMP WESTERBORK 

Breng 3 bezoeken aan Kamp Westerbork: 

• Het kampterrein 

• De barakken 

• De 102.000 stenen 

 

10) EEN BOEIENDE LES OVER HET VERZET  

Wil je meer te weten komen over het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog? Kom er 

meer over te weten! Speciaal voor de bovenbouw, groep 7 en 8.  

 

 

 

https://www.4en5mei.nl/media/documenten/denkboek_nl_2020_web.pdf
https://4en5meidigitaal.nl/groep/4-5-mei-denkboek/#3109/3109-3199-3165-3129-3415-3213-3232-3418-3590/0/4/0
https://4en5meidigitaal.nl/groep/4-5-mei-denkboek/#3199/3109-3199-3165-3129-3415-3213-3232-3418-3590/0/1/0
https://4en5meidigitaal.nl/groep/4-5-mei-denkboek/#3165/3109-3199-3165-3129-3415-3213-3232-3418-3590/0/2/0
https://4en5meidigitaal.nl/groep/4-5-mei-denkboek/#3129/3109-3199-3165-3129-3415-3213-3232-3418-3590/0/2/0
https://4en5meidigitaal.nl/groep/4-5-mei-denkboek/#3415/3109-3199-3165-3129-3415-3213-3232-3418-3590/0/4/0
https://4en5meidigitaal.nl/groep/4-5-mei-denkboek/#3213/3109-3199-3165-3129-3415-3213-3232-3418-3590/0/3/0
https://4en5meidigitaal.nl/groep/4-5-mei-denkboek/#3232/3109-3199-3165-3129-3415-3213-3232-3418-3590/0/3/0
https://4en5meidigitaal.nl/groep/4-5-mei-denkboek/#3418/3109-3199-3165-3129-3415-3213-3232-3418-3590/0/4/0
https://4en5meidigitaal.nl/groep/4-5-mei-denkboek/#3590/3109-3199-3165-3129-3415-3213-3232-3418-3590/0/1/0
https://www.airbornemuseum.nl/parachute-knutselen
https://www.airbornemuseum.nl/glider-bouwplaat
https://www.airbornemuseum.nl/klaproos-knutselen
https://www.youtube.com/watch?v=nN56JYB3Hvw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2BufpCZxOrw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j6OXYwNhzME&feature=youtu.be
https://4en5meidigitaal.nl/groep/verzet/
https://4en5meidigitaal.nl/groep/verzet/


 

11) ONTWERP EEN FEESTROK 

Ontwerp je eigen bevrijdingsrok! Het idee van de nationale feestrok was afkomstig 

van Mies Boissevain-van Lennep. Toen zij in gevangenschap verkeerde in Amsterdam, 

onderhield zij contact met haar vrouwelijke medegevangenen door middel van 

verstopte briefjes in een waszak. Op een dag vond zij een lappendas in de waszak. 

Deze was samengesteld door een medegevangene die hierbij kleding van haar 

kinderen en van haarzelf had gebruikt. Ze vertelde het verhaal achter ieder lapje, en 

dit zorgde voor verbondenheid onder de 

gevangenen. 

Na afloop van de Tweede Wereldoorlog nam 

Mies het initiatief om van verschillende lapjes 

rokken te maken. Deze konden door vrouwen 

op speciale dagen gedragen worden. Ondanks 

het gebrek aan nieuwe kleding in deze tijd 

waren er wel veel oude kledingstukken, en de 

lapjes konden op oude rokken worden 

genaaid. Het was de bedoeling dat vrouwen 

zelf betekenis gaven aan elk lapje, en deze 

werden dan ook regelmatig versierd met 

jaartallen van belangrijke gebeurtenissen of 

herinneringen…  

 

12) VRIJHEIDSSPEL 

Speel samen het vrijheidsspel! Download het spelbord, en print de spelregels en 

vragen en de antwoorden uit.  

 

13) DIVERSE LEERZAME ACTIVITEITEN VOOR DE ONDERBOUW 

Voor de onderbouw (m.n. groep 1 en 2) zijn hier diverse activiteiten te vinden!  

 

 

 

 

 

 

https://www.groningermuseum.nl/bezoek/activiteiten/ontwerp-je-eigen-bevrijdingsrok
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mies_Boissevain-van_Lennep
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://www.4en5mei.nl/media/documenten/vrijheidsspel.pdf
https://www.4en5mei.nl/educatie/basisonderwijs/4-en-5-mei-denkboek/vrijheidsspel/spelregels-en-vragen
https://www.4en5mei.nl/educatie/basisonderwijs/4-en-5-mei-denkboek/vrijheidsspel/spelregels-en-vragen
https://www.4en5mei.nl/educatie/basisonderwijs/4-en-5-mei-denkboek/vrijheidsspel/antwoorden
https://kleuteridee.nl/bevrijdingsdag/


14) DE TWEEDE WERELDOORLOG 

Bekijk deze plaat over de Tweede Wereldoorlog 
 

 

 

 

 

 

 

 

15) VADERLANDSE LIEDEREN ZINGEN 

Zing samen vaderlandse liederen! Hier vind je er een paar.  

 
 

16) EEN LUISTERWANDELING…  

De Liberation Route volgt het pad van de geallieerden tijdens de bevrijding van 

West-Europa in 1944 en 1945. De route begint in Normandië en loopt via Nijmegen 

en Arnhem richting Berlijn. De route is gemarkeerd met luisterplekken in de vorm van 

veldkeien. Op iedere luisterplek is een hoorspel te beluisteren over de 

indrukwekkende belevenissen van mensen in 1944 en 1945. Deze verhalen kun je ook 

hier; beluisteren (even naar onder scrollen; onder ‘historische locaties’) 

 
 

17) HET NEDERLANDSE VOLKSLIED 

Op 4 en 5 mei zingen we ons mooie Nederlandse Volkslied! Je kent vast het 1e en het 

6e couplet wel. Zing het met z’n allen! Wil je meer over het volkslied te weten komen? 

Dat kan! Lees snel verder! 

• Hoor hier meer over de geschiedenis van het Wilhelmus. 

• Maak een webquest over het Wilhelmus 

• En hier vind je in het kort het levensverhaal van Prins Willem van Oranje!   

 

 

 

https://www.entoen.nu/nl/vensterplaten/vensterplaat-tweede-wereldoorlog
https://jandebakkerschool-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alindeman_jandebakkerschool_nl/ESkTSJth8gpJs0UGDwLJ__ABTEfVmRlKjn4zxNG9a0y9Gg?e=jiVEls
https://spgs.nl/liberation-route
https://schooltv.nl/video/de-geschiedenis-van-het-volkslied-het-wilhelmus-het-nederlandse-volkslied/#q=geschiedenis%20wilhelmus
https://www.webquests.nl/matrix/wq115/02opd.htm
https://jandebakkerschool-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alindeman_jandebakkerschool_nl/EQaPLm3shcJFqtrb4c0kwjkBqYaxbMRQaSjnnZpk7f68oQ?e=dsJjBf


18) YAD VASHEM 

Bezoek het indringende kindermonument in Jeruzalem... Dit monument herdenkt de 

duizenden Joodse kinderen die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven 

kwamen. Het monument voor de omgekomen kinderen houdt de nagedachtenis van 

ruim 1,5 miljoen Joodse kinderen in ere. In de zaal – uitgehakt in een rots en 

vanbinnen helemaal uit glas opgetrokken – wordt niets tentoongesteld. Er branden 

alleen vijf kaarsen in een glazen zuil in de verder duistere ruimte. Die minilichtjes 

worden oneindig weerspiegeld. Een monotone stem laat in verschillende talen de 

persoonsgegevens van de omgekomen kinderen horen. Dat gebeurt al sinds de bouw 

van het Kindermonument in de jaren tachtig. Maar nog nooit kwam een naam 

opnieuw aan de beurt. Anderhalf miljoen, dat is oneindig...  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nqkrw2XBN_I

