week 17/19 – 21 april 2020 – niveau AA

75 jaar bevrijd
4 en 5 mei zijn belangrijke dagen in Nederland.
Weet jij waarom?
Op 4 mei denken we aan de mensen die stierven
in oorlogen.
Op 5 mei vieren we dat Nederland vrij is.
Er is geen oorlog meer in Nederland.
Die dag heet Bevrijdingsdag.
Nederland is lang geleden bevrijd.
Dat gebeurde op 5 mei in het jaar 1945.
Dat is nu 75 jaar geleden.

5 mei in het jaar 1945

Over 25 jaar is er een speciale Bevrijdingsdag.
Waarom?
_______________________________________________________________________________

Hoeveel jaar is Nederland bevrijd over 5 jaar?
_______________________________________________________________________________

De opa van Maxime is dit jaar 90 jaar geworden.
Hoe oud was hij toen Nederland bevrijd werd?
_______________________________________________________________________________
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Hang de vlag uit!
4 en 5 mei zijn belangrijke dagen in Nederland.
4 mei noemen we Dodenherdenking.
Je kunt op 4 mei de vlag buiten halfstok hangen.
Normaal mag dat van 6 uur ’s avonds tot 9 uur ’s
avonds.
de vlag op 5 mei
Maar dit jaar zijn de regels iets anders.
Nu mag je de vlag op 4 mei de hele dag halfstok hangen.
5 mei noemen we Bevrijdingsdag.
Je kunt op 5 mei de vlag buiten laten wapperen.
Normaal mag je dat wanneer de zon opkomt tot 9 uur ’s avonds.
En ook dit jaar mag dat.
De vlag hangt dan zo’n 15 uur buiten.

Hoelang mag de vlag normaal op 4 mei halfstok hangen?
_______________________________________________________________________________

Hoe laat komt de zon op 5 mei ongeveer op?
A. om 2 uur ’s nachts
B. om 6 uur ’s ochtends
C. om 10 uur ’s ochtends
D. om 12 uur ’s middags

Familie Stok hangt de Nederlandse vlag op 5 mei om 12 uur ’s middags op.
Hoelang kan de vlag nog buiten wapperen?
_______________________________________________________________________________
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Het lied Wilhelmus
Op 4 mei is het Dodenherdenking.
Om 8 uur ’s avonds is iedereen in Nederland 2 minuten stil.
Na deze 2 minuten wordt het volkslied gezongen.
Het volkslied van Nederland heet voluit Wilhelmus van
Nassouwe.
Het lied bestaat uit 15 stukjes.
Elk stukje duurt ongeveer 2 minuten.
De eerste letter van elk stukje is belangrijk.
Wat gebeurt er als je al deze beginletters achter elkaar zet?
Dan vormen ze de naam: Willem van Nassov.
Zo schreef je vroeger Willem van Nassouwe
Dat is een andere naam van Willem van Oranje.
Zing jij op 4 mei mee?

Willem van
Oranje

Alex zingt samen met zijn opa alle stukjes van het volkslied.
Hoelang zijn ze ongeveer bezig?
_______________________________________________________________________________

Hoe heet ons volkslied voluit?
Hoeveel stukjes zou het volkslied hebben als ze deze naam hadden gebruikt?
_______________________________________________________________________________

Uit hoeveel stukjes zou jouw lied bestaan?
Tel de letters van je voornaam en achternaam bij elkaar op.
_______________________________________________________________________________
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