LESBRIEF GROEP 5/6
OWEN EN DE SOLDAAT VIERT
75 JAAR VRIJHEID & HERDENKING!
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Dit jaar is het 75 jaar
geleden dat Nederland bevrijd
werd na de Tweede Wereldoorlog.
Dat betekent dat het Duitse leger 75 jaar
geleden uit Nederland is vertrokken. Dit
wordt met veel herdenkingsmonumenten
herdacht.
Ken jij een herdenkingsmonument in de
buurt waar jij woont? Ja? Super! Zo niet,
dan geeft dat niks. Zoek er eentje op!
Waarom is dit monument precies
gebouwd? Schrijf dit op en laat
ook weten waar het monument
precies staat.
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Tijdens de Tweede
Wereldoorlog waren er
groepen mensen die in het verzet
zaten. Het verzet was een vorm van
protest tegen de Duitse bezetters.
Heb jij wel eens van protesten gehoord?
Waar protesteren mensen tegen? In het
boek, Owen en de soldaat, protesteert
Owen tegen het weghalen van de stenen
soldaat op het bankje in het park.
Noem drie dingen waar mensen tegen
protesteren wanneer ze het ergens
niet mee eens zijn. Hoe
protesteren zij dan? Wat
vind jij hiervan?

In Owen en de soldaat
schrijft Owen een mooi gedicht
over waarom de stenen soldaat
in het park moet blijven zitten.
Jij kan dat minstens net zo mooi!
Schrijf een gedicht over wat vrijheid
precies betekent. Wanneer alle
kinderen in de klas dat hebben gedaan,
mag je je gedicht aan de rest van de
klas voorlezen. Extra: Maak een poster
bij jouw gedicht zodat je het gedicht
helemaal ‘in stijl’ kan
voordragen!

www.billybones.nl
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OWEN EN DE SOLDAAT VIERT
75 JAAR VRIJHEID & HERDENKING!
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In Owen en de soldaat
schrijft Owen een mooi gedicht
over waarom de stenen soldaat in
het park moet blijven zitten.
Jij kan dat minstens net zo mooi!
Schrijf een gedicht over wat vrijheid of
herdenking precies betekent. Wanneer
alle kinderen in de klas dat hebben
gedaan, mag je je gedicht aan de rest
van de klas voorlezen. Eventueel: Maak
een poster bij jouw gedicht zodat
je het gedicht helemaal ‘in stijl’
kan voordragen!
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Tijdens de
Tweede Wereldoorlog
waren er groepen mensen die in
het verzet zaten. Het verzet was een
vorm van protest tegen de Duitse
bezetters. Owen protesteert ook, maar
dan tegen de plannen van de gemeete.

Waar zou jij zelf willen tegen protesteren?
Hoe zou je dit aanpakken? Schrijf
een brief die jij voor jouw protest
naar de gemeente zou sturen. Wil jij
meer speelplekken in de stad,
meer parken, bossen, etc.?
Hoe overtuig jij de gemeente
van jouw mening?

Dit jaar is het 75 jaar
geleden dat Nederland bevrijd
werd na de Tweede Wereldoorlog.
Toch is er nog steeds oorlog op sommige
plekken in de wereld. Zo is de vader van
Owen uit Owen en de soldaat omgekomen
bij een oorlog in het Midden-Oosten.
Ken jij plekken op de wereld waar er
nog steeds oorlog gevoerd wordt? En
weet je ook waarom daar precies oorlog is?
Als je geen plekken kan bedenken,
zoek er dan eentje op en probeer
er alles over te ontdekken.

www.billybones.nl

