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Erfgoed project voor groep 3 / 4

Van Lambertus naar Lampegiet
Wat vieren we eigenlijk iedere tweede maandag van september?
Hoe is dat zo gekomen?

Inleiding
Kinderen in groep drie en vier krijgen nog
geen geschiedenisles uit een methode, maar…
hebben waarschijnlijk al een aantal jaren
meegedaan aan de traditionele viering van
Lampegietersavond! Een evenement dat een
mooie en kleurrijke geschiedenis kent. Het is
een uitgelezen kans om op een speelse manier
leerlingen te laten kennismaken met het eigen
erfgoed. Het doel van dit project is dan ook:
een deeltje van de geschiedenis van
Veenendaal, en dan in het bijzonder van
Lampegietersavond, leren kennen.
Voor deze leerlingen is het belangrijk om het
onderwerp ‘dichtbij huis’ te houden. Door naar
hun eigen ervaring te vragen en daarop in te

haken kun je de stap naar vroeger gemakkelijk
maken. Verder beschikken kinderen van deze
leeftijd op een grote dosis inlevingsvermogen,
de verhalen van vroeger blijven het beste hangen als er een beleving aan vast zit.
Daarom komt de oude textielfabrieksarbeidster Johanna Johanssen, die de leerlingen
meeneemt in de tijd en vertelt aan de hand
van allerlei oude spulletjes over de geschiedenis van Lampegietersavond.
Zelf gaan de kinderen aan de slag met het
maken van een lampion, die, als de Lampegietersavond al geweest is, opgehangen kunnen
worden in de klas.
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Opbouw van het project
Het project bestaat uit drie onderdelen:

Voorbereiding
Ongeveer een a twee dagen van te voren
vraagt de leerkracht aan de leerlingen om
dingen van huis mee te nemen die te maken
hebben met Lampegietersavond (bijvoorbeeld
een lampion, verkleedkleren, schmink, een
fotoboekje van de optocht oid, enz.). De spulletjes komen bij elkaar te liggen op een speciale ‘Lampegieters tafel’ in een hoek van de klas.
1) In de ochtendkring laten de leerlingen de
meegebrachte spulletjes zien en wordt er
met elkaar over gepraat. Ook de volgende
vragen kunnen aan elkaar gesteld worden:
Doe jij mee aan Lampegietersavond? Wat
doe je dan? Hoe vier je het? Als je het niet
viert: weet je er wel vanaf? Heb je het wel
eens gezien? Wat is er leuk, niet leuk aan?
Na afloop van het kringgesprek wordt er
over Lampegietersavond getekend, gerekend, geschreven en op de computer
afbeeldingen gezocht over Lampegietersavond die later op twee A3 vellen achter
de Lampegieterstafel worden geplakt.
Dit gebeurt in roulerende groepjes.

2) Johanna Johanssen komt in de klas. Ze
heeft allerlei spulletjes mee van vroeger. In
de kring wordt daarover gepraat. Johanna
vertelt dat Lampegietersavond vroeger
Lambertusfeierabend heette…en hoe het
allemaal gekomen is. Om haar verhaal te
illustreren heeft ze naast de oude spulletjes
ook allemaal oude foto’s bij zich.
Samen worden er ook liedjes gezongen van
vroeger en van nu.
3) Tijdens Lampegietersavond worden altijd
lampions meegenomen en wordt er wat
gedronken en gegeten. Iedereen maakt
zijn eigen kleine lampion. Als de avond al
is geweest kunnen de lampionnetjes als
versiering in de klas hangen. Misschien is het
leuk om een kleine optocht te maken in de
klas of het speellokaal en daarna met elkaar
een theebeschuitje en warme chocomel te
drinken. Net als tijdens de echte Lampegietersavond!
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Opbouw van het project
Vervolg

Lessenoverzicht

Les 1
Inhoud

A. Introductie in de kring naar aanleiding van meegebrachte spulletjes
die te maken hebben met Lampegietersavond
B. Werken over Lampegietersavond naar aanleiding van het kringgesprek
(Tekenen, rekenen, schrijven en verzamelen en knippen en plakken)

Tijd

A. 20 minuten in de kring
B. 30 minuten: evt. rouleren van de groepjes om de 10 minuten

Benodigdheden

Kringopstelling, spullen die lln. zelf hebben meegebracht bespreken.
Tafel voor de spullen. Werkbladen: schrijven en rekenen printen en
eventueel de kleurplaat over Lampegietersavond. Genoeg scharen en
prittstiften. 2 A3 vellen.

Les 2
Inhoud

Johanna Johanssen op bezoek: zij vertelt aan de hand van meegebrachte
materialen en foto’s hoe Lambertusfeierabend Lampegietersavond werd.
Samen spelen we hoe het vroeger ging: rollenspel: baas en arbeiders

Tijd

Max. 45 minuten

Benodigdheden

Kringopstelling, kist met spullen en foto’s over Lambertusfeierabend en
Lampegietersavond. Petten, shawls en kielen voor de lln.

Les 3
Inhoud

Een lampion maken. Instructie en dan in groepjes. Optocht en chocomel
en theebeschuit

Tijd

Max. 50 minuten

Benodigdheden

Kringopstelling, speellokaal, hv-lokaal of eigen lokaal. Groepjes, gekleurd
A4 papier, scharen, nietmachine, Chocomel en theebeschuit, kopjes.
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Opbouw van het project
Vervolg

Verantwoording en kerndoelen:
aansluiting bij andere vakken
Lampegietersavond is een echt traditioneel
cultureel en regionaal feest. Het is een uitstekend gegeven om een aanvankelijk geschiedenisles mee te beginnen. Het zit heel dicht
bij de belevingswereld van de kinderen. Vaak
hebben ze al een aantal keer mee gedaan. Als
ze niet meedoen, weten ze meestal wel dat de
optocht in Veenendaal is. Het is daarom leuk
om er dan iets meer van te weten. Een project
over Lampegietersavond biedt tal van mogelijkheden en aanknopingspunten. Voor groep 4
is het beleven van de activiteit in de vorm van
verhaal en rollenspel een goede manier om
te begrijpen wat er op zo’n avond gebeurde
vroeger. Verder is het creatief bezig zijn met
het feest in de vorm van knutselen, zingen
en met elkaar vieren ook belangrijk voor het
begrijpen van het feest. Daarnaast zijn er tal
van mogelijkheden om te schrijven, te rekenen
en te tekenen met de woorden, de letters, de
uren en de beelden van het traditionele feest.
De kerndoelen 54, 55 en 56 van het primair
onderwijs worden d.m.v. dit project behaald:
54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek
en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en
om er mee te communiceren.
55: De leerlingen leren om eigen werk en dat
van anderen te reflecteren.
56: De leerlingen verwerven enige kennis over
en krijgen waardering voor aspecten van
cultureel erfgoed.
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Les 1
Kringgesprek en werken
• Doel (algemeen):

De leerlingen kunnen vertellen hoe de Lambertusfeierabend van
vroeger nu het grote feest Lampegietersavond is geworden. Ze kunnen vertellen wat zij nu van het feest weten en wat er allemaal veranderd is in de loop van de tijd.
De leerlingen kunnen door middel van verschillende verwerkingsvormen laten zien dat zij weten uit welke woorden Lampegietersavond
bestaat, in welke maand, op welke dag en op welke tijd het feest is
o.a. en door het maken van een collage van verschillende foto’s laten
zien dat zij weten over welk feest het gaat.

• Voorbereiding (nodig): Opstelling in de kring. Tafel met spulletjes die te maken hebben
met Lampegietersavond. Een aantal vellen A3 papier, scharen, lijm,
computers, kleurpotloden/stiften, werkbladen printen en vast klaarmaken/leggen.
• Duur:

20 minuten in de kring en dan 30 tot 40 minuten aan het werk (totaal
50-60 minuten)

• Duur:

2 x 45 minuten;

• Activiteit:

Kringgesprek en werken in groepen.

Lesverloop
In een hoek van de klas staat een tafel met
daarop allerlei spullen die met Lampegietersavond te maken hebben. De leerlingen (en de
leerkracht) hebben dat zelf meegenomen. In
de ochtendkring gaat de leerkracht in op de
meegebrachte spullen. Er volgt een gesprekje
over en er wordt ingegaan op wat de kinderen
zelf weten van het feest Lampegietersavond.
Wat gebeurd er allemaal en hoe, wanneer is

het en…hebben ze zelf al eens meegedaan?
En zo niet, weten ze dan wat het is. Wat vinden
ze van het feest?
Als alles besproken is en iedereen heeft zijn of
haar zegje kunnen doen gaan we aan de slag
met het thema: Lampegietersavond. Dat kan
op verschillende manieren, onder andere met
werkbladen 1, 2, 3
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Les 1
Vervolg

Benodigdheden

3) Tekenen of kleuren

- Werkbladen 1,2 en 3 (en 4) geprint
- A3 vellen
- Pritt stiften en scharen;
- Kleurpotloden of stiften;
- Lokale tijdschriften/krantjes;
- Werktafels in groepen

Een kleurplaat kleuren van Lampegietersavond
of zelf een tekening maken van de optocht,
een lampion of jezelf in verkleedkleren voor
Lampegietersavond.

1) Schrijven

Deze groep leerlingen gaan op de computer
allemaal plaatjes zoeken die te maken hebben
met Lampegietersavond, de plaatjes worden
vervolgens geprint. Er kan ook voor gekozen
worden om de plaatjes uit te knippen uit bijlage 4. Of te zoeken naar plaatjes over de
optocht in een regionaal tijdschrift. Het is de
bedoeling dat er minimaal twee collages gemaakt worden op de A3 vellen met plaatjes
van de Lampegietersavond. Die collages worden achter de tafel met spulletjes gehangen.

De woorden Lampegietersavond, Lampegiet,
Lampegietersoptocht, lamp, gieter, gieten,
avond, enz. komen op verschillende manieren
terug op het werkblad. De leerlingen mogen
eerst de woorden opschrij-ven/overschrijven en
dan een tekening erbij maken over de betekenis van het woord.

2) Rekenen

4) Collage

Op het werkblad staan verschillende sommetjes en vragen die te maken hebben met jaren, maanden, dagen en uren. Ook het woord
Lampegietersavond wordt op een ludieke
manier gebruikt voor een rekensom.
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Les 2
Johanna Johanssen in de klas!
• Doel:

De leerlingen kunnen naderhand verschillen vertellen tussen Lambertusfeierabend toen en Lampegietersavond nu. Door middel van zien,
horen en zelf doen krijgen de leerlingen meer kennis van het erfgoed
van Veenendaal en de Lampegietersavond in het bijzonder.

• Voorbereiding/nodig: Een kist met spullen staat in de kring, er staat een tafel in het midden.
De leerlingen zitten op hun stoeltje in de kring.
• Duur:

Maximaal 45 minuten

• Activiteit:

Kringgesprek naar aanleiding van de oude materialen uit de kist.
Rollenspel n.a.v. de oude Lambertusfeierabend. In de kist zitten ook
verkleedkleren voor de kinderen..

Lesverloop
De gastdocent stelt zich voor als Johanna. Ze
heeft een grote kist met spullen er in. De spullen haalt ze er een voor een uit en ze vraagt
aan de kinderen wat het is. Ook de foto’s worden besproken. Naar aanleiding van de spullen die de kinderen zelf hebben meegenomen
over Lampegietersavond wordt de verbinding
gelegd met de spullen uit de kist en de foto’s.
Samen spelen een aantal kinderen en Johanna
het spel van Lambertusfeierabend.
Dat doen we maximaal 3 keer. Ook worden er
liedjes gezongen die gezongen worden tijdens
Lampegietersavond.
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Les 3
Een lampion en een optocht
• Doel:

Als verwerking maken de leerlingen een eigen lampion en lopen
mee (verkleed) in de optocht op school: ze beleven een Lampegietersavond op school.

• Voorbereiding/nodig: Leg/zet onderstaande klaar:
- Gekleurd papier A4: de lijnen zijn voorgetekend op de papieren;
- Doorzichtig plastic in allerlei kleuren op A4 formaat;
- Scharen;
- Nietmachine;
- Potloden en liniaal (evt).;
- Stickers, plakkertjes, plaatjes ter versiering van de lampion;
- Genoeg bamboestokken van 50 cm. voor de hele klas;
- Dik draad, bijvoorbeeld wol-garen;
- Ponsapparaat;
- Plaatjes van lampionnen op het digibord;
- Chocolademelk, bekertjes en theebeschuitjes;
- Verkleedkleren;
- Bepalen welk lokaal;
- Eventueel een paar moeders/vaders om te helpen.
• Activiteit:

Een lampion maken en versieren en (verkleed) meelopen in de optocht
en achteraf wat drinken en eten met elkaar.

• Duur:

Maximaal 50 minuten.

Lesverloop
Je brengt de voorgaande lessen in herinnering.
Wat hebben we ook al weer allemaal bij ons tijdens de Lampegietersavond? Kopen we die of
maken we die? De meeste kinderen zullen met
een gekochte lampion lopen. Dit keer gaan we
zelf een lampion maken en daar met elkaar een
optocht mee doen. De kinderen gaan in de
(eigen) groepjes zitten en de materialen worden uitgedeeld. Je doet voor hoe het papier
ingeknipt moet worden. De leerlingen kiezen
een kleur en gaan de lampion knippen. Daarna
mogen de kinderen de lampion versieren. Als
laatste komt er in het midden gekleurd plastic

en wordt de lampion door jou of een ouder in
elkaar geniet. Met het ponsapparaat komt er
bovenin een gaatje en daar komt het touwtje
door dat aan de ene kant aan de lampion en
aan de andere kant aan de stok vastgemaakt
wordt. De kinderen mogen zich ondertussen
verkleden. In optocht lopen de kinderen door
de klas en zingen de Lampegieterliedjes.
Tot slot wordt er, zoals het hoort op Lampegietersavond, een kopje chocolademelk
gedronken en een theebeschuitje gegeten.
Veel plezier!!
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Welke woorden horen erbij?
Maak een rondje om het woord en maak het vast aan de wolk!

werken

avond

lamp

zee
gieten
fabriek
juli

Lampegietersavond

Veenendaal

lampion
zomer

optocht

televisie

september

chocolademelk
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radio

Welke woorden kun je maken van het woord:

Lampegietersavond
- lamp
- lam
- gieter
Wie heeft de meeste woorden?
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Maak een tekening van Lampegietersavond:
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Er zijn 26 letters in het alfabet...
Op welke plaats staan de letters van het woord lampegietersavond?

L a mp e g i e t e r s a v o n d

Lampegietersavond is altijd in september. Dat is de ....... maand van het jaar.
Weet je ook welke dag van de week?
Op .....................................................
In welk seizoen is lampegietersavond? Omcirkel het goede seizoen.

winter - herfst - zomer - lente
Hoe lang is ieder seizoen?
....... maanden
Wanneer begint de herfst?
....... september
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