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VOORBEREIDING
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In dit project gaan leerlingen aan de slag met spelactiviteiten  
uit de tijd van hun voorouders die woonden langs de Regge.  
Bewegen staat centraal. Een bezoek aan het Rijssens Museum  
maakt deel uit van dit project.

Leerdoelen
De leerling leert:
• spelletjes die hij/zij nu zelf speelt te vergelijken met spelletjes die vroeger werden gespeeld 

langs de Regge in de tijd van hun voorouders. 
• beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee 

uit te drukken en om er mee te communiceren.

Voorbereiding
• Maak een afspraak met het Rijssens Museum voor een bezoek met uw klas.
• Bekijk de lesactiviteiten voor dit thema. Maak een keuze met welke activiteiten u aan de 

slag gaat.
• Bestel (of reserveer bij de bibliotheek) tijdig het prentenboek van Ot en Sien. Door Jan 

Ligthart en H.Scheepstra. Teekeningen van C.Jetses’, 2013 Uitgeverij Libre BV Leeuwarden. 
De verhaaltjes in dit boek kunt u gebruiken in de les. 

• Stel een introductieles samen over de Regge voor uw eigen klas. Maak gebruik van de infor-
matie en afbeeldingen over de Regge en neem vragen van de leerlingen als uitgangspunt

• Vul de lesactiviteiten aan met uw eigen lesideeën die relateren aan dit thema, passen bij uw 
huidige lesprogramma en die vakoverstijgend zijn. U kunt de Opties voor aanvullende lesac-
tiviteiten hierbij gebruiken. <Vindt u na de lesactiviteiten in dit thema.>

• Bedenk alvast welke presentatie u met uw leerlingen wilt geven tijdens de gezamenlijke 
afsluiting van de projectweek.< Ideeën hiervoor worden aangegeven na de lesactiviteiten in 
dit thema.>

 
 

ERFGOEDINSTELLING
 

Voor het maken van een afspraak kunt 
u contact opnemen met:

Rijssens Museum
Kasteellaan 1 7461 PV Rijssen

Telefoon: 0548-514261 
E-mail: j.kastenberg@outlook.com

Schoolbezoek kan 
op woensdag of 
vrijdagochtend. 
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LES 1 
voorkennis activeren
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Lesonderdelen:

1. Introduceren van het onderwerp spelen vroeger en nu.
Verzamel speelgoed uit de klas in een zak. Laat de leerlingen om de beurt voelen en raden wat erin 
zit. Wat vel je? Hoe ruikt het? Speel het raadspel eventueel met een blinddoek. 
Stel vragen bij het speelgoed. Denk aan: Van welke materiaal is dit gemaakt? Door wie is dit speel-
goed gemaakt? Speel je er wel eens mee? Waar wordt dit speelgoed bewaard?
Laat leerlingen in tweetallen nadenken en antwoorden formuleren.

2. Spelen met Ot en Sien
Bekijk de (digitale) vertelplaten) met de leerlingen. Ze zien vier afbeeldingen van Ot en Sien. Dat zijn 
twee kinderen die ons laten zien hoe meer dan 100 jaar geleden kinderen leefden, speelden en avon-
turen beleefden. 

De afbeeldingen komen uit het boek: ‘Het prentenboek van Ot en Sien. Door Jan Ligthart en H.
Scheepstra. Teekeningen van C.Jetses’, 2013 / Uitgeverij Libre BV Leeuwarden.

• Laat de afbeeldingen zien en lees  
eventueel de bijbehorende verhaaltjes  
voor uit het boek. Heeft u het boek niet  
bij de hand? Bedenk en vertel dan  
zelf leuke bijbehorende verhaaltjes. 

Docent • speelgoed 
• een zak of blind-

doek 
• digibord en digi-

tale vertelplaten 
Ot en Sien 

• ‘Het prentenboek 
van Ot en Sien. 
Door Jan Ligthart 
en H.Scheepstra. 
Teekeningen van 
C.Jetses’. 

Deze introductie-
les wordt gegeven 
op school door de 

docent. 

 
De leerling wordt voorbereid op de beleving van het erfgoed door een opdracht en het activeren van de voorkennis. 
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LES 1 
voorkennis activeren
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• Stel vragen bij de afbeeldingen. Denk aan: 
 - Waarmee spelen Ot en Sien?
 - Wat spelen ze? 
 - Zijn het kinderen van nu? Lang geleden of heel  
   lang geleden? Waaraan zie je dat? 
 - Welke avonturen beleven Ot en Sien? Waar loopt de poes naar toe? Waar kwamen  
   Ot en Sien vandaan voordat ze in de ton gingen zitten? 

• Welke vragen zouden de leerlingen aan Ot en Sien willen stellen? Laat ze in tweetallen twee vragen 
bedenken. Probeer met de klas samen antwoorden te bedenken. 

• Zijn er schortjes of andere verkleedkleren op school? Net als Ot en Sien? Laat de leerlingen zich 
verkleden. Maak een  tableau vivant n.a.v. de afbeeldingen.

3. Naar buiten of in de gymzaal 
Speel een aantal beweeg-en reactiespelletjes gerelateerd aan de Regge, een rivier of water.
• Schipper mag ik overvaren?
• Kapitein op de Regge/ Stuurboord-Bakboord: Vertel/improviseer een verhaal over een kapitein 

die moet gaan varen over de Regge in zijn Zomp/boot. Spreek een aantal commando’s af met de 
leerlingen, zoals: 
- Bakboord: rennen naar de linkerkant van de Zomp / linkermuur gymzaal 
- Stuurboord: rennen naar de rechterkant van de boot / rechtermuur gymzaaal 
- Voordek: rennen naar de punt van de Zomp / muur aan voorkant gymzaal 
- Achterdek: rennen naar achterkant van de boot / muur aan achterkant gymzaal 
- Zomp: op je hurken zitten met je armen in een punt naar voren. 
Als in het verhaal een woord voorkomt waar een commando voor is afgesproken, voeren  
de kinderen dit uit. Is er een speler te laat met het uitvoeren of voert hij het verkeerde  
commando uit, dan is die speler af. Het laatste kind dat over is, heeft gewonnen.

• Waterestafette: zo snel mogelijk zonder knoeien emmertjes water van de ene kant  
naar de andere kant brengen

>> Opa/oma op bezoek  
in de klas? 

• Laat opa of oma vertellen over  
hun lievelingseten van vroeger. 

• Herinneringen aan de Regge. 
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LES 1 
voorkennis activeren
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4. Voorbereiden bezoek Rijssens Museum
• Bespreek met de leerlingen dat ze naar het museum gaan. Wie is daar al eens geweest? 
• Bij ‘het kasteel’ gaan ze Oud-Hollandse spelletjes met elkaar spelen. Samen spelen wat betekent 

dat? Maak met de leerlingen vooraf een aantal afspraken. 
• Stel alvast groepjes samen van max. 10 leerlingen. 

>> Opa/oma op bezoek 
in de klas? 

• Vertellen en vragen over  
spelen / speelgoed mee  

uit eigen kindertijd.
• Herinneringen aan de Regge. 
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LES 2 
zinvolle beleving op locatie
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‘De Mand & Oudhollandse Kinderspelen’  
is de basis voor deze activiteit.  
Er is een binnen- en buitenprogramma. 

 
Lesonderdelen:  

1. Welkom en ontvangst
• Begeleider stelt zich voor.
• Uitleg verloop bezoek.
• Samen met de leerlingen bekijken van de mand en inhoud ervan. In de mand zitten naast 

spelmaterialen ook oude voorwerpen en kledingstukken. Herkennen de leerlingen de 
voorwerpen? Onderzoeken met inzetten van zintuigen.

2. Verdelen van de klas in groepjes van max. 10 leerlingen voor  
het activiteitencircuit. 
Na iedere 10 min. wisselen de groepjes. 

Activiteiten zijn o.a.:
• Hoepelen
• Hengelen 
• Knikkeren 
• Steltlopen 

3. Gezamenlijke afsluiting 
• Leerlingen kunnen vragen stellen over de spelletjes die ze hebben gespeeld.
• Vergelijk deze spelletjes met de spelletjes die de kinderen thuis spelen.  

Wat valt de leerlingen op?

 

max  
90 min

 Rijssens  
Museum 

Aanwezig 
in het  

museum

In deze les staat het beleven van 
het erfgoed  

centraal.
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voor gidsen/

rondleiders in het 
museum:  

voer deze lesactiviteit 
uit met ten minste 

2 personen.



LES 3 
reflectie/verwerking
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Lesonderdelen:
 
1. Zingen en dansen
• Zing met de leerlingen Oud-Hollandse kinderliedjes. Op YouTube vindt u  

allerhande voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan: ‘twee emmertjes water halen’.
• Laat de kinderen zelf drie dansjes bedenken: een dansje van Ot en Sien, een  

Regge-dansje en een dansje voor  later (hoe dansen de kinderen over 100 jaar?). 

2. Zelf speelgoed maken
• Verzamel materialen uit de natuur (takken, steentjes) en laat de leerlingen zelf speelgoed maken.

3. Een droomspeeltuin langs de Regge
Bedenk met de leerlingen een droomspeeltuin. Wat komt daarin? Gebruik de bouwhoek of de zandbak 
voor het uitwerken. Een tekening maken of knutselen met karton kan ook. 
Hoe kun je daar spelen? 

4. Sluit de lessen af door te vragen wat de leerlingen hebben ontdekt over spelen in de tijd van Ot 
en Sien, spelen in de tijd van opa en oma en spelen nu, zoals zijzelf doen.
Wat zijn overeenkomsten en wat zijn verschillen?
Gebruik eventueel de digitale vertelplaten van Ot en Sien. 
Stel daar vragen bij in de vorm van een quiz. Ja is staan. Nee is zitten. Denk aan:
• Klopt het dat Ot en Sien op een tablet of computer spelletjes speelden?
• Klopt het dat jullie speelgoed vaak in een fabriek wordt gemaakt? 
• Klopt het jouw opa en oma ook voetbalden toen ze een kind waren?

Docent • Digibord voor 
digitale vertel-
platen Ot en 
Sien 

• materialen om 
zelf speelgoed 
te maken 

• bouw- en knut-
selmaterialen 
voor ontwerpen 
droomspeeltuin 
aan de Regge

Deze afsluitende 
les wordt gegeven op 

school door de docent.  
 

Er wordt teruggeblikt op 
wat er is beleefd en 

geleerd. 
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EXTRA OPTIES
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Idee voor presentatie gezamenlijke afsluiting projectweek
• Een optreden met het zingen van Oud-Hollandse liedjes.
• Showen van de spelletjes die zijn gespeeld. ‘Kijk ik kan hoepelen’.
• Toneelstukje met Ot en Sien.
• Presentatie van zelfgemaakt speelgoed.

Opties voor aanvullende lesactiviteiten 

Natuur
• Wilt u lessen over de natuur rondom de Regge? Informeer bij de educatiegroep van de afdeling 

Rijssen naar de mogelijkheden. Denk bijv. aan een educatieve wandeling onder leiding van een gids. 
https://www.ivn.nl/afdeling/rijssen-enter

Rekenen
• Tellen met knikkers. Denk aan: optellen / zak knikkers verdelen in groepjes van drie / terugtellen.

Taal
• Spelen met woorden. In zand schrijven van de letters en woorden. Denk aan bijv.: ton, klomp, poes, 

paard, pop, kar, zus, hek. 
• Leesplank introduceren met aap-noot-mies. Afbeelding van de leesplank is op internet digitaal te 

vinden. 
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ACHTERGROND 
INFORMATIE

Achtergrondinformatie over het thema

Informatie over het Rijssens Museum is te lezen op:
www.rijssensmuseum.nl

Over Ot en Sien is meer te lezen op:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ot_en_Sien
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COLOFON

Colofon
De Regge-leerlijn Rijssen is ontwikkeld in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. 

Het thema spelen is ontwikkeld door Zeeman & de Regt Onderwijskundigen in samenwerking 
met het Rijssens Museum / Anny Kastenberg en Gerrit Dannenberg / en de schoolteams van de 
Brekeldschool, Constantijnschool, Haarschool, Ronde Maat en de Willem-Alexanderschool in 
Rijssen. 


