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EN TOEN EN TERUG
Poppentheatervoorste ling edgoed - Spruitjes nrelAppeinroes

As Pieiertje rnet een oud klompbootie speeli, Íaakt hij

zor.aa r 100 jaar lerug n de iid Hll ontmoet de À,,leppeer

l\,,luggen, een ietwal malle loíenhaan en een paaÍ Íetten

die hun b!ikjes rond eten in een pakhuis. Kan Pieterije de

weg terug naaÍ hu s nog wel vinden?

'EN TOEN EN TERUG'is een vrolijke. muzikale poppen-

lheatervoorstelling vooí kleuleÍs over hel edgoed van l'/leppel

EN TOEN EN TERUG

Het edgoedprojecl'En Toen En Teíug'wordi compeel ge-

maakt met een eskist Deze leskist bevat allerlei speeleer-
materialen een cd mel ledies, een prenlenboek en deeén

vooÍ cÍearreve esse_ ro1dom her lhema e{goed.

De lesk st is in onn^/ kke ing en zal in 2017 gereed zijn.

VERBORGEN SCHATTEN

Welke schalten zín erte vinden in en om de school? De

kindeÍen gean op zoek naar vooÍwe.pen om te Íotograferen.

Alles dÍaait hieÍbij om goed kijken. Hoe zet je het vooÍweíp

zo mooimogelijk op de Íolo? De beg ppen ondeí/boven,

drchlbU/veraíen gÍooUklein slaan hrerbi cenlrdal.

45 minuten

gym- oÍ speellokaal (verduisleíd

hoogie min maal2,90 meter, graag

banken/stoelen voor de leedingen

k earzetlen)
de vooÍste lingen worden gecLusleíd

per school orwrjk en gegeven in de
periode íebÍuari - april 2017

Aan deze voorstelling wordl een workshop erfgoed/muziek

gekoppeld:

EN TOEN EN TERUG
Workshop erigoed en muz ek

Voorafgaand aan de voorslelling maken de kindeíen, samen

mel theateímakeís Wlfíed en lngnd. een hooÍspel, dat

opgenomen worcll op een 'oudeMelse' casselleíecorder

Het liedje En toen en terug'wordl ook aangeleerd, zodat

de kindeÍen dat kunnen meezrngen lrdens de voorslellrng

Tjdsduurl

Lokaal.

Locatie:

45 minuten

speel- of klaslokaa

school

TldsduuÍ
Lokaal

90 minuien

klaslokaal en schoolp e n

Groep I &2 - Voorslelling / ErÍgoedprojecl

i1
--:

ï)



DE MOTENMUIS
Eígoed en llerat!ur

De l\,'lolenmuis is een píojectwaaÍin erigoededucatie en

laalontw kkeling/leesbevoíder ng hand n hand gaan.

Het proieci bestaat uit 3 onderdelen:
. lntrodlcUe in de klas door de molenknecht'
. Boekenpakket ln de kas
. Bezoek aan de molen

Vel de À,lole1rJis onlde<ke1 h.er reís dàl oe oïgev _g

va_ h. n (gÍoououde's a_deÍs s dan hu1 e ge_ orgeu_g
De muis, de hooidpersoon uit het pÍenienboek, beleeÍt zÍn

avonturen in een molen. Het prentenboek komt 3 weken in

de klas, hier is een speel-ontdek-blad aan gekopped voor

de o-de's waari_ p alel oveÍ hel ve,haà|. liedjes e_ ve'sjes

en doe-act viieiten centraalsiaan
Voor de leerkracht s een handleiding mei lesslggestiès

toegevoegd

De kleuters maken daaínaast ook kennis met een erfgoed-

ocatier de molen. De molenaar verte t over zijn werk en ze

onldekken dat het graan woÍdl gemalen en dat het meeL

wordl gebruikt vooí het bakken van brood oí pannenkoeken

I

Korte nhoud van het boek:

Lang geleden kwam een muis brjeen molen. De moenaar

s slim en haali een poes om de mLris weg tejagen. De m!is
s slrrÍme'e_ haa I een l_ond o'r de poes weg te.agen

Tidsdu!r prolecl in de klas 3 weken / bezoek

moen De Wee( 1 uur

Lokaal klaslokaalen bezoek aan molen

Í\,lateriaal/techniek co leclie píentenboeken ophaen en

terugbÍengen naar de bib rotheek

hand eiding, speel-ontdek-blad

school/ Ivlolen de Weerl Weerdslraal

80 tr/eppel

Groèp I &2 - EÍÍgoed
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MEPPELER MUGGEN
Workshop erigoed en theater

Hoe koml de lveppeeí bevolking aan d e naam?

H er gaal een spannend veÍhaa aan vooraí. wal de
inLeiding is voor de dÍama es

Op een spee se man er gaan we va objecien en kLed ng

terug n de tid toen Í\,4eppe een k ein stadje was ge egen

aan de tr,rírouie. Hoe leefden de mensen loen (hart)wat

deden ze de hele dag (handen)en waar lag dat I'reppel

nou píecies (hoofd).

Alproevend rulkend en voeend maken we met elkaar

een koí1e vooÍslell ng van hoe het toen was en .. nu isl

ïLjdsduuÍ 60 m nuten

gym- oi speellokaal

Groep3&4 - EÍÍgoed l€e
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NON IN KLIJKE
,3FiOCADES

PIIAR MACE.UTISCIi
&STl!t t l'14\N M F Pt)l

BROCADES' KRUIDENKAST
Erfgoed

Een les over het ontslaan en de b oeivan íaÍmacie als

bedíijÍstak in À,,leppel. Welke sporen van dat nlke veÍleden
zijn er nog in lveppel le zier? Ze zjn eÍ wel, rnaarje moet

ze wel weten te v nden Leerlingen íneken een re § ierug
in de lÍd naaÍ het trdvak van burgers en stoommachines

e'] o^tdelken wal de rnduslnéle 'evolut e rs Ze z en ee,1

levendig verslag van de opening van de toen hypemodeme
sloomíabÍiek ven de Íirma Brocades & Stheeman in 1901

aan de Slalionsweg. En ze gaan zelí naluuÍlijk ook even

aan de slag. Daarvoor dLriken ze in de krurdenkast van de
oudè meneeí Siheeman.

[4eppel is van oorsprong een handel' en nijveÍheidsstad

mel een belangnjke marklÍunctie. ErwaÍen daarom veel

mensen met verschillende beroepen. Eén van de beÍoepen

die in Meppel belangrijk wed, was die van apotheke,
chemicus. Tot 10,20 jaar geleden stond middenin l\,4eppel

de medicinfebreken van de m!ltinationa Brocades

(nu:Astè Las)gele d dooÍ de Íamile Slheeman.

[-4ed]cijnen worden nu gemaakl van kunstmatige sloffen,

maar toi 19T 0 maakle men gebír k van eíraclen van

geneeskrachtige kÍuiden. Die gÍoei(d)en Íondom Meppelin
overvloed De apothekeÍ Eisso Post Stheeman had dan ook

heuse kruidenzoekers urt de verre omtrek in d enst. Welke

apoihekeÍskunsten voerde de oude meneer Slheer.an mel

die kru den uit in zijn apotheek aan de WoldstÍaat? Dat gaan

de eerlngen in deze les zen. En ze gaan zeÍeen apolhek-

Oe zoon van de oude meneerSlheeman, bouwde in 1901

een gíole medicilnfabíiek aan de Stationsweg. Een jouÍnalisl

van de À,'leppeler Courant doet de leeílngen daatuan live

veÍslag. D e íabriek is een wondeÍ van zijn iiid We zien

rare' machines en appaÍaten En eÍwerkten zelfs kinderen

ln de íabriek! Generalies Meppelers werklen in de Íabrieken

van Brocades (nuAslellas). De kans is grool dal leeÍlingen

Íamilieleden hebben die daarweÍkl(e). Uit de fabrieken

komen potlen, dozen,llesles en zalÍes die overde hele

w€reld worden verkochl. Die zÍn bewaard gebleven en

neemi de docenl mee naar de les

60 minuten

klaslokaal met digiboÍd en
internelveÍbinding

GÍoep 5 & ó - Edgoed
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ERFGOEDROUTE
voorstelling eígoed n samenwerk ng met het iest va

Puppet nlernat onal

ln oktobervan ditiaergaat Puppel Inleínatonal- hel inleÍ-

naliona e poppenspe Íeslival van Meppel- wèer van siari
A voor de derde keer ontw kkeli Puppet lnlematonala s

olderoeel và_ d'r'eslrval specraal voo_ al'e leel ']gen

van groep 5/6 van de ger.eente lvleppelde Erfgo-"díoute

Deze route laat het Erigoed van À,leppel (gebouwen en de

gesch edenis dle daarbrj hoort)via poppenspellot leven

De theaterprod uct es voor de Eígoedroute worden in op-

d racht van Puppel Lnterrai onal spec aa gemaak!. Hei zÍn
unieke voorsiellingen d e onverbrekeLÍk horen biide locate
waar ze worden gespeeld. De voorslel ngen aten versch I
ende voÍrÍen van poppenspelzien.

Ditiaar bezoeken de k nderen iwee locates waar een koíte

voorsielliag te zen is.

Te beginnen bijgebouw de Triangel. Hier staal hel À,,leppeeÍ

erÍgoed "de Bazu i cenl àal Deze rruzehve€nrgrng

bestaai komendjaar 100jaaÍl ln die honderd jaar is er heel

wat qebeurd. Welk avontuurvan de Bazuin woídt gekozen

en welke poppenspeler eí gaat spelen is nu nog niet

Daarna gaan de kinderen naaÍ de het oudsie hoÍecapand

van l\,4eppel: HerbeÍg I P ein.

Yuna Linde en Fieke van der Panne ( thealer de Makkers)

en theater GnafÍel aien de histoÍie van dit pand heÍleven

Ze ziln momenleel druk bezig een keuze te maken uit het

bewogen veÍleden van Herberg't P ein.

Na deze voorst-o linq wandelen de k ndeÍen weerterug naar

Onderueg komen ze angs een mystery-guest, die ook weeí

een slukie geschiedenis n beeld zalbÍengen.

Trdsduur 75 minuien

S1aÍt- en eindpuni Scala

3 t/m 7 oktober 2016

Groep 5 & 6 - ErÍgoedroute
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Voorde gÍoepen 7 en 8 hebben we dit schooiaar
2 erígoedprojecien geselecleerd.

Dit heefi er mee le maken dal beide inslell ngen die we
gaan bezoeken niel hel bezoek van elle klassen in lotaal

De gÍoepen 7 gaan het pÍoject in lvluseum de Kolonaehof

doen en de groepen I het projectvan'De draak van de
Hauxho'st. De combrnalregroepen 7/8 wo'den b't een var
de projecten ingedeeld.

MUSEUM DE KOTONIEHOF
Erfgoedproject

ln l\,{useum de KoloniehoÍ in Fíederiksood maken de
eerlingen kenn s met de bijzonde€ geschiedenis van

de [4aatschappi van Weldad gheid die begint in 1818

Een indr'rkwekkendverhaal overlandeliikeaÍmoedebe-
stÍilding door het aanbieden van werk, ondeÍdak. zorg

en ondeÍwrs in nieuw opgeÍlchle landbouwkoloniën Een

uniek sociaal experimènt dal van grole invloed is geweest

op de ontwikkeling van de hedendeegse verzoÍgingsstaat.

Hel projecl slarl met een rntíoductie in de klas dooÍ
Jan Jansen, een gepassioneerd medewerker van de
Koon ehof. Dit duuí ongeveer esn helÍ uur.

ve'voge_s woídt de <as ve1Àacl'l rn het rrJseur in

Hel vervoer wordi door de school zelÍ geregeld ook s
hel prett g wanneeÍ ervooí voldoende begele ding wordt
gezorgd (stagianes en hulpouderc, graag 4 begeeideÍs
op 30 leeíingen. zij blijven bij de leerlingen en doen mee

met de activiteiten).

ln lvtuseum de Koloniehofslaan eÍvieí activiteiten op het
programma. de leerlingen worden ingewijd in het school--

en lhuisleven in de lijd van De Maalschappijvan Weldadlg-

heid. Ook krrgen z, een rondleiding mel boeiende l]itleg in

hel museum. Door Scaladocenlen wordl ereen workshop
rned a verzorgd.

Tijdsduuri

Lokaal:

Locate:

lnleiding in de kas:30 m nulen

Museumbezoek: start orn 9.00 het
píogÍamma du!í ongeveeí 3,5 uur

lnleiding: klaslokaal met digóord
lnleiding:school

Museum de Koloniehoí. Koningin

Wlhelminalaan 87. 8382 GC FÍèdènksooÍd

GÍoep 7 &8 - ErÍgoed



DE DRAAK VAN DE HAVIXHORST
Erfgo€dpÍotecl

Havesathe de Hevixhorst s een bijzonder Drenis erfgoed.
gelegen in hel mooie Reestdal.

ln de zomer van 2016 zijn in de tuin van de havezale 100

dieren te gast' in een bij2onde.e beeldentèntoonslelllng.

Kinderen kijken hun ogen uil en onhoeien ieÍ plaatse

Oe Oraeck van de Havixhorst'

0e OÍaeck van de Havixhoíst is een lesprcject beslaande

uit een workshop op loc€lie en daaraan vooÍafgaand

vooÍbereiding in de klas doorde eigen groepsleeÍkracht.

Oe vooóereidiíg n de kas bestaat uit een serie van

dde korle lilmpies mel bibehorende korte lesopdíachlen.
Oit lesmaleriaal woÍdt specíek vooÍ dil lespÍojecl ontwikkeld

ln de voorbereiding wordt hei verhaa duideliik Íondom

deze erfgoedlocalie:over de havezate, de baroktuin en

hei beeldenpark

De gÍoep zal het laleÍ alle"laalÍel eigen ogen gaa'1 zen

Op locatie (in de rnaand oktobeo duikèn de kinderen in de

wereld van de kunst. Ze kÍígen een inleiding oveÍ plastic

§oep in de oceaan en maken veívolgens kennrs met de

atueletende dÍaak van ll,,laria Koijck.

Maria gaat vooÍ Beeldenpark dè Havixhorsl een vriende-

lijke gíole draak maken van oud iizer van wel3,5 meler
hoog! BLI oud t:er moelen we niel alleen denken aan

herkenbare vooMerp€n als oud gereedschap én lietsen

maaí ook aan kleinere delen melaal.

Het lijkt alsoide díaak uit de grond klimtwaardoorwe
hem zo lang kunnèn maken als we wilen door e ke keer

een sluk van de staart elders u I de gÍond te laten koínen.

H izou om de Hevxhorsi heen kunnen kruipen.

Ma a maakt de leerlingen duidelijk hoeje kLrnsl kan

inzetten om de afvalprob ematrek onder de aandacht te

bíengen.

De kinderen kunnen de dÍaak'te eten geven'dooÍ hem

schoon afualte voeren. Hierdoor eÍvaÍen ze dat afual

eigenlrk niel bestaar maaÍ dal hel maleíiaal is waaÍ je

sleeds weervan alles mee kan doen en dal het besl raar

is om achteloos met afval om le gaan.

Voor hel verzamelen van plastic afval kunnen door leeË

krechlen en/oí vrijwil igers tassenbollen gemaakt worden

tildens een workshop van Mara Koijck op de Havirhoísl.

Vooíbereidende lesi 3x 20 minuien

Workshop tassenboli
door l\,4aria Kojck voor €orkrachlen
en vrijw lligeÍs op 15 september

120 minuien.

Bezoek aan Beeldenpark de
Havixhorsl: 90 minulen + reistid

VooÍbeÍeidende les: school

(dooÍ de eigen gÍoepsleeÍkÍacht)

Workshop tassenbol: de HavirhoÍst.

SchiphorsteMeg 34-36, 7966AC

De Schiphorst
Bezoek aan Beeldenpark de Havx-
hoísi: De Havixhorst.

SchiphorsteMeg 34-36, 7966 AC

De Sch phorsi.

Begelerding in hel paÍl( rs aanwezig.

Tijdsduur

GÍoep7&8 - Erlgoed
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