
 
 

Deze map hoort bij het erfgoedproject ‘Tante van de tijd; erfgoedschatten van Leek .’  
De map bevat beschrijvingen van acht erfgoedprogramma’s voor het primair onderwijs.  

Deze programma’s zijn ontwikkeld door verschillende erfgoedinstellingen in de 
gemeente Leek, in samenwerking met de basisscholen. Naast een korte beschrijving van 

de inhoud van ieder programma biedt deze map praktische informatie voor het 
organiseren van een bezoek aan een van de deelnemende erfgoedinstellingen. 

 

 

  



Inleiding 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Beste Leerkracht! 

De school waar u werkt staat in de gemeente Leek. Een gemeente die rijk is aan molens, 
kerken, musea en buitenplaatsen. Erfgoedschatten die zeer de moeite van het bezoeken 
waard zijn. Vandaar dat ze een plek hebben gekregen in het erfgoedproject van de gemeente 
Leek. Een project voor het primair onderwijs, dat als doel heeft om u en uw leerlingen kennis 
te laten maken met de bijzondere locaties in de buurt van uw school.  

Neem met uw klas de uitnodiging aan en ga op ontdekkingstocht in de eigen gemeente! 
Daarbij kunt u deze map als schatkaart gebruiken. 

Elk erfgoedbezoek zal de leerlingen een beetje rijker maken, zodat ze bij het verlaten van de 
basisschool acht mooie ervaringen op zak hebben. Ervaringen die ze zich later ongetwijfeld 
nog zullen herinneren. 

Een fijne ontdekkingstocht gewenst! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Instellingen en projecten 

Groep Titel Project Erfgoedinstelling 

1 en 2 De beer van Bram Museum Nienoord 

1 en 2 De Molenmuis Molen Enumatil en  
Bibliotheken Westerkwartier 

3 en 4 Geknipt voor de kerk Stichting Oude Groninger Kerken 

3 en 4 De groeten van Klaasje Groninger Archieven 

5 en 6 Op stap met Hedde en Gepke 
Jong in 1910 

Oudheidkamer Fredewalda 

5 en 6 Een portret van Anna Museum Nienoord 

7 en 8 In Memoriam, het archief van de 
doden 

Kitty Boon in samenwerking met 
stichting Anna van Ewsum 

7 en 8 Duifje en haar familie Joods Schooltje 

 

 

 



 

De Map  

Inhoud 
De inhoud van de map bestaat uit acht inhoudelijke beschrijvingen van de erfgoedprojecten 
die zijn gemaakt door erfgoedinstellingen in de gemeente Leek. Daarnaast bieden de 
beschrijvingen praktische informatie die van belang is bij het voorbereiden en organiseren 
van een bezoek aan een instelling. Ook is er een verwijzing opgenomen naar de kerndoelen 
die in de projecten aan bod komen.  

Werkwijze 
De inschrijving voor Erfgoedschatten Leek loopt via Stichting Erfgoedpartners. Inschrijven is 
mogelijk door te mailen naar info@erfgoedpartners.nl. U krijgt een bevestiging met een 
inschrijfformulier en de contactgegevens van de deelnemende instellingen. De school meldt 
alle groepen aan voor de bij de leeftijdsgroep passende projecten. Combinatiegroepen 
maken een keus uit één van de twee geschikte projecten. Het ingevulde inschrijfformulier 
stuurt u terug naar Erfgoedpartners en zij geven de aanmelding door aan de instellingen. 
Voor vragen of verdere uitleg over het inschrijven kunt u terecht bij Erfgoedpartners.  
De leerkracht kiest zelf het moment waarop er met de klas wordt gewerkt rondom een 
erfgoedthema. Voor ieder leerjaar is er een thema beschikbaar. Na het maken van een 
afspraak informeren de medewerkers van de instellingen de leerkrachten verder over de 
inhoud en het verloop van de projecten. De projecten kunnen door de leerkracht naar eigen 
inzicht verder aangevuld worden met extra lessen en activiteiten. 

Voor dit erfgoedtraject is een film gemaakt waarin ’Tante van de tijd’ (Gonda Jonker) het 
programma introduceert bij de leerlingen. Deze film is te vinden op het YouTube-kanaal van 
Six Pool Productions. Het lied dat ‘Tante van de tijd’ zingt is geschreven door Noud Jaspers 
op muziek van Kor van Dijk. De tekst en de bladmuziek vindt u achterin deze map. Het lied is 
te beluisteren op de bij deze map geleverde cd. Er staat ook een karaoke-versie op, zodat de 
leerlingen het lied zelf kunnen instuderen.  

Kosten 
Scholen die deelnemen aan het Erfgoedtraject Leek betalen aan het begin van elk schooljaar 
een bedrag van € 3,50 per leerling (gerekend over het totaal aantal leerlingen op 1 oktober 
van het voorgaande schooljaar). Alle entreekosten zijn inbegrepen behalve de printkosten 
voor het downloaden van lesmateriaal, de reiskosten en eventuele extra kosten. In sommige 
gevallen wordt een borgsom gevraagd voor het te lenen materiaal. 

Lesmateriaal digitaal 
Van verschillende projecten kunt u het lesmateriaal digitaal downloaden. Kijk hiervoor op de 
website van Erfgoedpartners http://www.erfgoedpartners.nl/. 
 
Uw ervaringen 
Ervaringen en suggesties van leerkrachten zijn zeer welkom bij de instellingen!  
Opmerkingen kunnen ook per mail gestuurd worden naar:  
Stichting Erfgoedpartners (info@erfgoedpartners.nl) 
 

http://www.erfgoedpartners.nl/
mailto:info@erfgoedpartners.nl
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De beer van Bram 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project De beer van Bram is bedoeld voor de leerlingen van groep 1 en 2. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

De beer van Bram is een lesbrief met lessuggesties, te gebruiken in de klas voorafgaand en 
na afloop van het bezoek dat de leerlingen brengen aan de schelpengrot bij Borg Nienoord. 
In de lesbrief zijn suggesties opgenomen rondom drie thema’s die aansluiten bij het 
volksverhaal dat de leerlingen te horen krijgen in de schelpengrot. 
Het pakket De beer van Bram bestaat uit: 

- Een activiteit ter voorbereiding op het bezoek aan de schelpengrot.  
- Een bezoek aan de schelpengrot bij Borg Nienoord. 
- Lessuggesties bij drie, op het verhaal aansluitende, thema’s ter verwerking in de klas.  

De leerkracht maakt hieruit zelf een keuze. 
Activiteiten in de school 
De leerlingen bekijken tijdens de voorbereidende activiteit een digitaal prentenboek over de 
beer van Bram.  Zo maken ze kennis met het huis en de tuin van Bram. 
Na het bezoek aan de schelpengrot wordt het verhaal in de klas verder uitgewerkt binnen 
één van de drie thema’s: Waar woon jij?, Verzamelen en Bewaren of Stout zijn. 
Overige activiteiten 
Naar eigen inzicht van de leerkracht. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
De leerlingen van groep 1 en 2 bezoeken een erfgoedlocatie: de Borg Nienoord. In de 
schelpengrot laat een verhalenvertelster de leerlingen kennismaken met een oud  
volksverhaal uit hun eigen omgeving. De leerlingen ontdekken dat aan (oude) huizen 
verhalen zijn verbonden en dat die verhalen mondeling doorgegeven kunnen worden. In de 
schelpengrot worden de leerlingen onderdeel van een verteltraditie.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Begeleiding vanuit de school naar de schelpengrot. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
Tijdens de voorbereidende activiteit bekijken de leerlingen samen met de leerkracht het 
digitale prentenboek over de beer van Bram. Deze is te vinden op de website van 
Erfgoedpartners of aan te vragen bij Museum Nienoord via 
communicatie@museumnienoord.nl. Om het prentenboek te kunnen bekijken is een 
computer of een digibord nodig met internetaansluiting.               DE BEER VAN BRAM 
 
 
 
PAGINA 1 VAN 2                                                                                                                                               DE BEER VAN BRAM



ONDERWERP: IMMATERIEEL ERFGOED                                                GROEP 1-2 
 

Praktische informatie 

Tijdsduur                      : Voorbereidende activiteit 30 minuten, bezoek schelpengrot 1 uur, 
     verwerking naar eigen inzicht. 
Thema   : Wonen, verzamelen en bewaren, stout zijn. 
Kerndoelen  : 1, 2, 9, 12, 23, 24, 25, 34, 37, 47, 54, 55, 56 (afhankelijk van het  
     thema) 
Periode  : april - juni  
Inschrijven  : info@ergoedpartners.nl / www.erfgoedpartners.nl 
Aanvragen  : Museum Nienoord, communicatie@museumnienoord.nl 
Contact instelling  : e.communicatie@museumnienoord.nl of t. (0594) 51 22 60 
Adres instelling : Nienoord 1, 9351 AC Leek 
Lesmateriaal  : Het digitale prentenboek is te downloaden op de website van  

  Erfgoedpartners.  
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl  
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De Molenmuis 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Doelgroep 

Het project De Molenmuis is bedoeld voor de leerlingen van groep 1 en 2. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

De Molenmuis is een prentenboek voor kleuters dat gaat over een muis die allerlei 
avonturen beleeft in de molen van Enumatil. Avonturen met de molenaar, de kat, de hond 
en de meid. Samen vormen ze een boeiend verhaal. 
Het pakket De Molenmuis is te leen bij de bibliotheek en bestaat uit: 
- Voor elke leerling een exemplaar van het prentenboek De Molenmuis te leen. 
- Het speelboek De Molenmuis om in de groep mee te werken en thuis te gebruiken. In dit 
speelboek wordt ook aandacht besteed aan de techniek in de molen. 
- Handleiding bij het prentenboek, het speelboek met ideeën voor molenbezoek. 
- Een cd-rom met werkmaterialen voor woordenschatontwikkeling. 
Activiteiten in de school 
- De leerlingen maken hun eigen verhaal aan de hand van verhalend ontwerpen. 
- De leerlingen krijgen het prentenboek herhaald voorgelezen, zowel klassikaal als in kleine  
groepen. 
- De leerlingen knutselen naar aanleiding van het verhaal. 
- De leerlingen leren nieuwe woorden en liedjes. 
- De leerlingen experimenteren met tandwielen. 
Nadat het prentenboek op school is gelezen en besproken, en de kinderen ermee gespeeld  
hebben, volgt een bezoek aan de molen. Daar maken de leerlingen kennis met de molen en  
de molenaar. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
Leerlingen van groep 1 en 2 worden onderdeel van het verhaal op een echte erfgoedlocatie: 
de molen. In deze molen heeft de muis zijn avonturen beleefd en de molen staat er nog 
steeds. Hierdoor ontdekken leerlingen dat objecten in hun eigen omgeving er vaak al heel 
lang staan. De leerlingen ontdekken dat wind, vroeger en nu, alles in beweging kan zetten en 
dat de molen aan het begin staat van het productieproces van ons brood. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
- Ouders kunnen De Molenmuis ook thuis voorlezen. 
- Ouders kunnen thuis aan de slag met het speelboek voor de ontwikkeling van de actieve 
woordenschat. 
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ICT-gebruik 
Het prentenboek en een cd-rom met werkmaterialen voor woordenschatontwikkeling zijn 
ook digitaal beschikbaar voor het digitale schoolbord. Er is een digitaal prentenboek 
beschikbaar van De Molenmuis. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Praktische informatie 

Tijdsduur                       : De school leent het De Molenmuis pakket voor 2 weken. 
Thema   :  Wonen, werken en leven. 
Kerndoelen   : 9, 12, 42, 44, 47 
Periode   : Gedurende het gehele jaar. 
Bijzonderheden  : De Molenmuis past binnen de duurzame leesbevorderings- 
      programma’s Boekenpret en Boekenbas. De bibliotheek kan  
      bemiddelen in een bezoek van de schrijver en/of illustrator aan de 
      school. Afhankelijk van de grootte van de groep variëren de kosten 
      tussen 30 en 75 euro per uur. De bibliotheek heeft ook een  
      projectcollectie rond molens samengesteld. 
Inschrijven  : info@ergoedpartners.nl / www.erfgoedpartners.nl 
Aanvragen pakket : Het pakket De Molenmuis en de projectcollectie kan worden  
     aangevraagd en afgehaald bij de bibliotheek in Leek.  
     Henriette Bolt Bibliotheek Leek, t. (0594) 51 29 16. 
Aanvragen bezoek : Molenaar Heleen Velvis: e. h.velvis@hetnet.nl, t. (0594) 50 62 28 
Aandachtspunten : Nadat er een afspraak is gemaakt voor het bezoek aan de molen,  
     krijgt de school een mail waarin allerlei praktische zaken staan  
     vermeld, zoals groepsindeling, parkeren, etc. 
 
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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Geknipt voor de kerk 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project Geknipt voor de kerk is bedoeld voor de leerlingen van groep 3 en 4. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

Dorpskerken zijn belangrijke gebouwen in een dorp, vaak is de kerk ook het oudste gebouw. 
Je kunt de kerk zien als een geschiedenisboek. Je kunt er van alles zien: middeleeuwse 
elementen maar ook van alles van de eeuwen daarna.  
Met het project Geknipt voor de kerk maken kinderen op speelse wijze kennis met oude 
kerken. Ze leren kijken naar dit interessante erfgoed, dat  in hun eigen omgeving te vinden 
is. 
Het lespakket omvat een presentatie (Prezi) voor een voorbereidende les op school, een 
kijkwijzer voor het bezoek aan de kerk en knip- en plakbladen voor verwerkingslessen. 
Tevens is een docentenhandleiding en achtergrondinformatie beschikbaar. 
Activiteiten in de school 
Voorbereiding met de Prezi en verwerking van de leerstof met behulp van knip- en 
plakbladen.    
Activiteiten op locatie 
Bezoek aan de kerk en invullen kijkblad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
De leerlingen van groep 3 en 4 maken kennis met het christelijk religieuze erfgoed in hun 
omgeving door middel van een bezoek aan de kerk in het eigen dorp. Door actief aan de slag 
te gaan met het aangeboden materiaal leren ze hoe kerken er van binnen en van buiten 
uitzien. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Indien de leerkracht er prijs op stelt, kunnen er ouders worden betrokken bij de excursie.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
Bij het project hoort digitaal materiaal: een Prezi ter inleiding op het project, 
achtergrondinformatie over kerken in de gemeente en foto’s van enkele kerken. 
Op de website van de Stichting Oude Groninger Kerken www.groningerkerken.nl is meer 
achtergrondinformatie te vinden bij de knoppen ‘Onderwijs’ en ‘Kerken digitaal’. 
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Welke kerken kunt u bezoeken in de gemeente Leek? 
In Midwolde, Lettelbert en Tolbert staan geschikte kerken om met de klas te bezoeken.  
U kunt via e. basteleur@groningerkerken.nl of t. (050)312 35 69 overleggen met Inge 
Basteleur over welke kerk u graag wilt bezoeken.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Praktische informatie 

Tijdsduur                      : 3 tot 5 keer een half uur (exclusief eventuele reistijd).  
Thema   : Oude kerken. 
Kerndoelen:  : 37, 51 en 56  
Periode  : Gedurende het gehele jaar. 
Aandachtspunten : Om een kerk te bezoeken en van binnen te bekijken wordt een  

    afspraak gemaakt met de beheerder. ’s Winters kan het koud zijn in 
    kerken, houd daar rekening mee.   

Bijzonderheden : Geen. 
Inschrijven  : info@ergoedpartners.nl / www.erfgoedpartners.nl 
Aanvragen  : De materialen kunnen worden aangevraagd bij de Stichting Oude 

    Groninger Kerken e. basteleur@groningerkerken.nl of  
  t. (050) 312 35 69. 

Contact   : Het bezoek met de klas aan een kerk moet ruim van tevoren worden 
     afgesproken. Kerken die eigendom zijn van de Stichting Oude  
     Groninger Kerken hebben een plaatselijke commissie.  
     Voor contactgegevens van andere kerken kunt u de gemeentegids 
     raadplegen. Mocht u er niet uit komen, stuur dan een berichtje naar 
     Inge Basteleur (educatie) e. basteleur@groningerkerken.nl met uw  
     vraag. 
 
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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De groeten van Klaasje 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project De groeten van Klaasje is bedoeld voor de leerlingen van groep 3 en 4. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

De Groeten van Klaasje is een lesbrief, bestaande uit drie lessen, over de eigen omgeving 
van de leerlingen, vroeger en nu. Aan de hand van historische foto’s van het eigen dorp 
vergelijken de leerlingen straatbeelden van vroeger met het hedendaagse straatbeeld. 
Het pakket De Groeten van Klaasje bestaat uit: 
- Een introductiefilmpje over het archief. 
- Een envelop met een brief van Klaasje en een set historische foto’s van het eigen dorp. 
- Een lesbrief met drie basislessen en suggesties voor aanvullende activiteiten. 
Activiteiten in de school 
- De leerlingen bekijken een filmpje over het archief. 
- De leerlingen ontvangen een mysterieuze envelop met historische foto’s, afkomstig uit het 
archief.  
- De leerlingen gaan op stap in de eigen buurt en vergelijken de straatbeelden op de foto’s 
met het huidige straatbeeld. 
- De leerlingen maken foto’s van het huidige straatbeeld. 
- De leerlingen stellen een envelop voor de toekomst samen en sturen die naar het archief. 
Overige activiteiten 
Naar eigen inzicht van de leerkracht. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
De leerlingen vergelijken historische foto’s van hun eigen omgeving met de omgeving zoals 
zij die nu kennen. Ze ervaren dat er in het straatbeeld, ten opzichte van vroeger, belangrijke 
dingen zijn veranderd. Hierbij valt te denken aan veranderingen in straatmeubilair zoals 
stoepen, stoplichten, verkeersborden, lantarenpalen, hekjes en paaltjes. Ook gebouwen in 
een straat kunnen veranderd of zelfs verdwenen zijn. 
De leerlingen ontdekken dat de omgeving waarin zij wonen verandert in de tijd, maar dat de 
sporen van vroeger nog steeds terug te vinden zijn. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Begeleiding van groepjes leerlingen tijdens de wandeling. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
De leerlingen maken (digitale) foto’s van hun eigen omgeving. Deze worden uitgeprint en 
gebruikt in de presentaties. In de lessen wordt gebruik gemaakt van aanvullend lesmateriaal 
dat digitaal beschikbaar is en benaderd kan worden via de hyperlinks die zijn opgenomen in 
het lespakket. 
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Praktische informatie 
Tijdsduur  : Inleidende activiteit 30 minuten, per les ongeveer een uur, verder 
     naar eigen inzicht. 
Thema   : Straatbeelden vroeger en nu. 
Kerndoelen:  : 47, 51, 54, 55, 56 
Periode  : Hele jaar door. 
Bijzonderheden : Iedere school ontvangt een map met foto’s. Bewaar de foto’s goed 
     zodat u ze opnieuw kunt gebruiken. 
Inschrijven  : info@ergoedpartners.nl / www.erfgoedpartners.nl 
Aanvragen  : Het pakket De Groeten van Klaasje kunt u downloaden op de website 
     van Erfgoedpartners. 
Contact instelling  : RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4, 9726 AD Groningen  
     e. educatie@groningerarchieven.nl of t. (050) 599 2000 
Lesmateriaal   : Naast de map met foto’s is er digitaal lesmateriaal beschikbaar via  
     www.erfgoedpartners.nl  
 
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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Op stap met Hedde en Gepke 
Jong in 1910 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project Op stap met Hedde en Gepke, jong in 1910 is bedoeld voor de leerlingen van 
groep 5 en 6. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

Op stap met Hedde en Gepke, kinderen in 1910 op de Cazemier Boerderij, is een handleiding 
en een koffertje met voorwerpen, te gebruiken in de klas voorafgaand aan en na afloop van 
het bezoek aan Oudheidkamer Fredewalda in de Cazemier Boerderij in Tolbert. In de 
handleiding vindt u verhalen over Hedde en Gepke die op de boerderij wonen. De leerlingen 
doen onderzoek met aangeboden materiaal: ze kijken naar kleding, gebruiken en 
gewoontes. Ook rekenen de leerlingen uit wat je in die tijd kon kopen voor een gulden en 
onderzoeken ze de woning van de familie. De leerlingen krijgen op de boerderij klussen die 
kinderen in 1910 ook deden. 
Het pakket Op stap met Hedde en Gepke bestaat uit: 

- Een verhaal en een onderzoeksopdracht ter voorbereiding op het bezoek aan 
Fredewalda. 

- Een bezoek aan Fredewalda in de Cazemier Boerderij in Tolbert. 
- Een tijdlijnopdracht, twee verhalen, reken- en schrijfopdrachten als 

verwerkingsopdrachten in de groep. De leerkracht maakt een keuze. 
Activiteiten in de school 
De leerlingen bekijken en onderzoeken het leven van Hedde en Gepke aan de hand van 
historische foto's bij een tijdlijn. Daarna onderzoeken zij de kleding van Hedde en Gepke. 
Ook bekijken zij echte kleding uit die tijd en tekenen die na. Na het bezoek aan Fredewalda 
wordt het verhaal van de gulden van Gepke uitgewerkt in reken- en taalopdrachten. 
Overige activiteiten 
Zang, creatief schrijven en (zelfstandig) lezen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
De leerlingen van groep 5 en 6 bezoeken een erfgoedlocatie: de Cazemier Boerderij. Daar 
krijgen de leerlingen kleding aan uit het begin van de twintigste eeuw. Ze 'wonen' nu op de 
Cazemier Boerderij en helpen de boer(in) met de klussen in en rond de boerderij. Ze helpen 
bij de dieren, de boomgaard, de moestuin, de opkamer met kleding en bij de karren in de 
stal. Ook bekijken ze de maquette van Tolbert van 100 jaar geleden. Wat herkennen ze en 
wat is helemaal veranderd? Na al het werk krijgen zij de gulden van Gepke mee naar school. 
De leerlingen zoeken  uit hoeveel deze gulden waard was. 
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Inbreng ouders 
Begeleiding vanuit de school naar de Cazemier Boerderij. Eén ouder per groepje kinderen  
(5 groepjes). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
Tijdens de voorbereidende activiteit bekijken de leerlingen samen met de leerkracht de 
website van Fredewalda. Hiervoor is een computer of een digibord nodig. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Praktische informatie 

Tijdsduur                      : Voorbereidende activiteit 2x30 minuten, bezoek Fredewalda   
                                         90 minuten, verwerking naar eigen inzicht. 
Thema   : Wonen, verzamelen en bewaren, werken, waarde. 
Kerndoelen  : 1, 2, 9, 12, 23, 24, 25, 34, 37, 47, 54, 55, 56 (afhankelijk van het  
     thema) 
Periode  : Vanaf mei 2014. 
Inschrijven  : info@ergoedpartners.nl / www.erfgoedpartners.nl 
Aanvragen  : Hinderi Bosma 
Contact instelling  : hinderi@gmail.com 
Adres instelling : Cazemier Boerderij Hoofdstraat 27 Tolbert 
Lesmateriaal uitleen : Tijdlijn, historische foto's, historisch kinderboek, bronmateriaal in  

  platen over kleding, gulden, koffer met ondergoed, kapje, pet. 

 
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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Een portret van Anna 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project Een portret van Anna is bedoeld voor de leerlingen van groep 5 en 6. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

Het lespakket Een portret van Anna gaat in op de periode 1523-1714 en behandelt het 
ontstaan van de borg Nienoord en de geschiedenis van de geslachten Van Ewsum en Von 
Inn-und Kniphausen. Het pakket is bedoeld voor kinderen uit groep 5/6. De ik-figuur in het 
verhaal is Anna van Ewsum, zij neemt de kinderen mee op reis door de tijd. Tijdens een 
bezoek aan de school nodigt Anna de leerlingen uit voor een tegenbezoek op de borg. Hier 
gaan de leerlingen op zoek naar sporen uit de tijd van Anna. Zij bezoeken de beschilderde 
panelen van de schilder Hermannus Collenius in de danszaal van de borg, ze bekijken de rijk 
gedecoreerde zandstenen poort en ze brengen een bezoek aan de schelpengrot. 
Activiteiten in de school 
Anna van Ewsum brengt samen met haar man per rijtuig een bezoek aan de school.  
Een gastdocent komt in de klas vertellen over de geschiedenis van Borg Nienoord. 
De leerlingen maken de opdrachten uit de lesbrief. 
Overige activiteiten 
In de informatie die naar de scholen wordt gestuurd voorafgaand aan het project zijn 
aanvullende lessuggesties opgenomen. Leerkrachten kunnen hier naar eigen inzicht gebruik 
van maken. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
De leerlingen van groep 5 en 6 bezoeken een erfgoedlocatie: Borg Nienoord. Hier ontdekken 
zij dat er in hun nabije omgeving sporen te vinden zijn die het verleden met het heden 
verbinden. De borg, de schelpengrot en zandstenen poort zijn hier voorbeelden van. Ook 
ontdekken zij dat iedere nieuwe generatie voortbouwt op de erfenis van voorgaande 
generaties. Borg Nienoord staat er nog steeds, maar het huidige gebouw lijkt niet meer op 
het oorspronkelijke gebouw. Ook de functie van het gebouw is in de loop der tijd veranderd. 
Iedere generatie vormt zijn omgeving naar de eigen opvattingen en behoeften. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Begeleiding vanuit de school tijdens de excursie. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
Voor het project is een lesbrief ontwikkeld. Tijdens de les maken de leerlingen de 
opdrachten uit de lesbrief.  
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Praktische informatie 
Tijdsduur  : Bezoek Anna 15 minuten, gastles 60 minuten, lesbrief 60 minuten,  
     excursie Borg Nienoord 75 minuten 
Thema   : Wonen op een borg, adellijke landhuizen. 
Kerndoelen:  : 54, 55, 56 
Periode  : september/oktober 
Bijzonderheden : Museum Nienoord 
Inschrijven  : info@ergoedpartners.nl / www.erfgoedpartners.nl 
Aanvragen : communicatie@museumnienoord.nl 
Contact instelling  : Nienoord 1, 9351 AC Leek 
Lesmateriaal uitleen : www.museumnienoord.nl 
 
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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In Memoriam 
het archief van de doden 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project In memoriam, het archief van de doden is bedoeld voor de leerlingen van groep 
7 en 8. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

In memoriam, het archief van de doden is een kunst-educatie-erfgoed project met een 
rondleiding door vrijwilligers van de stichting Anna van Ewsum. Een beeldend kunstenaar, 
die het project begeleidt, gaat met de kinderen op de begraafplaatsen Tolbert, Midwolde, 
Zevenhuizen, Oostwold en Lettelbert fotograferend onderzoeken. De kinderen gaan onder 
begeleiding van de leerkracht naar de begraafplaats en na afloop van het bezoek werken de 
kinderen onder leiding van de kunstenaar het project uit. In de lesbrief en in een brief aan 
ouders staat informatie over het project en hoe kinderen gaan werken met de begrippen 
leven en dood. 
Het pakket In memoriam, het archief van de doden bestaat uit: 

- Werkboekjes voor de kinderen. 
- Fototoestellen en fotoprinter. 
- Een kist met archiefmateriaal met informatie over de begraafplaatsen. 

Activiteiten in de school 
De leerlingen bekijken tijdens de voorbereidende activiteit de website van de stichting  
Van Ewsum. Zo maken ze kennis met de stichting en met de doelstelling van de stichting. 
Overige activiteiten 
Na de projectuitvoering en het bezoek aan de begraafplaats kan het project door kinderen 
gepresenteerd worden aan ouders en vrijwilligers van de stichting Anna van Ewsum. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
De leerlingen van groep 7 en 8 bezoeken een erfgoedlocatie: de begraafplaatsen in Tolbert, 
Midwolde, Zevenhuizen, Oostwold of Lettelbert. Op de begraafplaats vertellen rondleiders 
over de graven en de symbolen en iets over de mensen die daar begraven liggen. 
De kinderen gaan werken in groepjes, ze krijgen een persoonlijk projectwerkboekje en met 
het fototoestel en aan de hand van opdrachten gaan de kinderen op onderzoek uit. Onder 
leiding van een kunstenaar leren kinderen fotograferen waardoor ze beter leren kijken op de 
begraafplaats. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Begeleiding op de fiets vanuit de school naar de dichtstbijzijnde begraafplaats. 
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ICT-gebruik 
Tijdens de voorbereidende activiteit bekijken de leerlingen samen met de leerkracht de 
website van de stichting Anna van Ewsum. Hiervoor is een computer of een digibord nodig 
met internetaansluiting.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Praktische informatie 
Tijdsduur  : Een projectochtend of -middag. 
Thema   : Leven en dood, levensbeschouwing, symbolen. 
Kerndoelen:  : 4, 37,51, 54 en 56 
Periode  : Voorjaar en najaar. 
Inschrijven  : info@ergoedpartners.nl / www.erfgoedpartners.nl 
Contact instelling  : Kitty Boon 06-22448544; atelierkat@hotmail.com 

Lesmateriaal   : Neemt de kunstenaar mee. 
 
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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Duifje en haar familie 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project Duifje en haar familie is bedoeld voor de leerlingen van groep 7 en 8. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

Bij het lespakket staat de foto van de joodse familie 
Denneboom uit Leek centraal. De foto is genomen op  
5 juli 1942 en toont het eindpunt van de familie als 
geheel. De dag nadat de foto genomen is moet de vader 
van het gezin zich melden in Kamp Westerbork. 
Hoe zag het leven van de familie Denneboom er uit vóór 
de Tweede Wereldoorlog? Waar woonden ze? Werkten 
ze? Gingen ze naar school? 
 
Het project Duifje en haar familie is lesstofvervangend en sluit aan bij verschillende 
kerndoelen. Het materiaal bestaat uit: 

- een activerende les waarbij de leerlingen vragen proberen te beantwoorden naar 
aanleiding van de foto 

- een vaardighedenles waarbij de leerlingen in groepjes en met behulp van bronnen 
onderzoek doen naar de zeven familieleden op de foto 

- een bezoek aan het Joodse Schooltje en een onderzoek in de eigen omgeving naar 
sporen van de familie Denneboom in Leek 

- een verwerking van het onderzoek door bijvoorbeeld een tentoonstelling te maken, 
een rondwandeling te ontwikkelen of een presentatie te geven. 

In de docentenhandleiding staan ook nog aanvullende lessuggesties. 
Activiteiten in de school 
De leerlingen bekijken samen met de docent de powerpoint met de foto van de familie 
Denneboom. In de docentenhandleiding staan suggesties voor vragen. 
In groepjes gaan de leerlingen aan het werk met het aangeleverde bronmateriaal en de 
bijbehorende onderzoeksvragen. (Een documentaire over de familie Denneboom is in 
ontwikkeling, wanneer deze klaar is zal deze ook bijgevoegd worden)  
Na het bezoek aan het Joodse Schooltje  en het bezoeken van de sporen van de familie 
Denneboom in Leek wordt het onderzoek in de klas verder uitgewerkt.  
Overige activiteiten 
Bezoek aan het Joodse Schooltje (afgesproken kan worden of de leerlingen een inleiding 
krijgen over joods leven in Leek of vragen mogen stellen naar aanleiding van hun onderzoek 
naar de familie Denneboom) 
Bezoek aan sporen van de familie Denneboom in Leek. Eventueel kan er een bezoek 
gebracht worden aan de Joodse begraafplaats. Via het Joodse Schooltje kan er gezorgd 
worden voor een rondleiding. 
N.B. Leerlingen zijn ook op eigen initiatief voor onderzoek welkom bij het Joodse Schooltje. 
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Erfgoededucatie 
De leerlingen van groep 7 en 8 bezoeken een erfgoedlocatie: het Joodse Schooltje, sporen 
van joods leven in Leek én de Joodse begraafplaats.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Begeleiding tijdens het bezoek aan het Joodse Schooltje en eventueel kan er voor gekozen 
worden om het eindresultaat ook aan de (groot)ouders te presenteren. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
Er is een powerpoint voor de activerende beginles en het bronmateriaal wordt digitaal 
aangeleverd zodat leerlingen dit kunnen verwerken in een presentatie. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Praktische informatie 

Tijdsduur                      : Voorbereidende activiteit 90 minuten, bezoek Joodse Schooltje 1 uur,  
       bezoek Joodse Begraafplaats 1 uur,  verwerking naar eigen inzicht. 
Thema   : Tweede Wereldoorlog 
Kerndoelen  : Oriëntatie op jezelf en de Wereld 51, 52, 54, 55, 56  
Periode  : Gehele schooljaar 
Inschrijven  : info@ergoedpartners.nl / www.erfgoedpartners.nl 
Aanvragen  : Fenna van der Zwaag/Anneke Michel-Vos, Joodse Schooltje 
Contact instelling  : e. fvdzwaag@home.nl  of t. (0594) 51 33 19 (dinsdag t/m  
     vrijdagmiddag) 
Adres instelling : Samuel Leviestraat 10, Leek 
Lesmateriaal uitleen : Samuel Leviestraat 10, Leek 
 
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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Colofon 
 
Het project ‘Tante van de tijd; erfgoedschatten van Leek ’ is samengesteld door het 
Museumhuis Groningen en Kunststation C in nauwe samenwerking met de 
erfgoedinstellingen en de basisscholen in de gemeente Leek. 
 
Jaar van uitgave  : 2014 
Oplage    : 75 exemplaren 
Illustraties en vormgeving : Monique Beijer 
Foto’s illustraties  :  
     
 

Deze uitgave is mogelijk gemaakt met financiële steun van het samenwerkingsverband 
Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen en de financiële bijdrage van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie, de gemeente en de provincie Groningen; de gemeente Leek; Stichting JB 
Scholtenfonds en Stichting Dijk-Weering fonds. 
 
Aan deze uitgave werkten mee: 
Tineke de Danschutter, consulent erfgoed en publiek, Museumhuis Groningen 
Gino Huiskes, consulent erfgoedonderwijs, Kunststation C 
Catrien de Boer, regioconsulent, Kunststation C 
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