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Lesbrief Krachtbronnen 4/5 mei
Voor ouders/verzorgers

Beste ouders/verzorgers,

Alles ziet er anders uit in deze tijd van het coronavirus. Zo ook de herdenking op 4 mei en Be-
vrijdingsdag op 5 mei. Een interessant thema natuurlijk: Wat is vrijheid in een lockdown? Ook al 
blijven we met z’n allen thuis, er zijn tal van mogelijkheden om samen te herdenken en vrijheid 
te vieren. 

4 en 5 mei
Op 4 mei houden we in Nederland elkaar jaar de Nationale Dodenherdenking en op 5 mei vieren 
we Bevrijdingsdag. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de Duitse be-
zetting. In deze lesbrief leggen we uit wat en hoe we dit normaal gesproken herdenken/
vieren en geven we tips hoe je dit jaar thuis samen met kinderen aandacht kunt besteden aan 
deze dagen. 

Vrijheid in een lockdown?
Nog steeds wordt iedereen gevraagd zo veel mogelijk thuis te blijven. Sommige mensen zitten 
zelfs thuis in quarantaine; als een gezinslid verkouden is of griep of Covid-19 heeft bijvoorbeeld. 
Wat doet dat met ons eigen gevoel en beleving van vrijheid? Ook daar besteden we in deze 
lesbrief aandacht aan.

Krachtbronnen
De activiteiten uit deze brief zijn gemaakt door het team van Krachtbronnen. Krachtbronnen 
is een methode voor burgerschap, levensbeschouwing en sociaal-emotionele vorming. Aan de 
kinderen leggen we dat zo uit:

Als je een krachtbronnenles doet, dan leer je meer over hoe je goed met elkaar omgaat, wie jij bent wat je voelt. 
Je leert meer over verschillende mensen en hun achtergrond, hun geloof en cultuur bijvoorbeeld. En je leert meer 

over de Nederlandse samenleving: hoe kunnen we goed samenleven?

In deze tijd waarin we op elkaar zijn aangewezen zijn naast de reguliere (zaak)vakken deze 
leerdomeinen ook belangrijk. 

Herdenken en vrijheid vieren
Bij 4 mei gaat het om herdenken en op 5 mei vieren we vijrheid. We besteden in deze special 
aandacht aan zowel het herdenken als aan het vieren van vrijheid. Specifiek besteden we aan-
dacht aan het vieren van vrijheid in tijden van corona, juist als niet alles mag.

Wat is het doel van deze lesbrief?
Het doel van deze activiteiten is dat kinderen uitleg krijgen over 4 en 5 mei en wat we herden-
ken en vieren in Nederland. De diverse gezinsactiviteiten geven mogelijkheden om thuis samen 
te herdenken en vrijheid te vieren.(033) 303 31 02 • info@creathlon.nl • www.creathlon.nl

Krachtbronnen is een uitgave van



      

4 mei: herdenken
Op 4 mei houden we in Nederland elk jaar de Nationale Dodenherdenking. Op veel plekken zijn 
in gemeenten oorlogs- en herdenkingsmonumenten geplaatst ter nagedachtenis aan de slacht-
offers van de Tweede Wereldoorlog. Voor 20.00 uur komen mensen normaal gesproken samen 
op deze plekken en om 20.00 uur zijn ze samen twee minuten stil. Dan denken ze aan wat er is 
gebeurd in de Tweede Wereldoorlog en denken ze aan de mensen die toen zijn overleden. Veel 
mensen leggen ook bloemen neer bij deze monumenten. 
Misschien heb je ook wel eens gezien dat mensen op 4 mei een vlag bij hun huis hebben han-
gen. Op 4 mei is die vlag niet helemaal bovenaan de stok, maar halverwege: halfstok. Dat bete-
kent dat je denkt aan alle mensen die zijn overleden.
De grote herdenking vindt plaats op de Dam in Amsterdam. Hier leggen koning Willem-Alexan-
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der en koningin Máxima de eerste bloemenkrans.

Herdenken
Dit jaar kunnen we helaas niet naar oorlogs- en herdenkings-
monumenten. Maar er zijn genoeg mogelijkheden om thuis 
ook stil te staan bij de 4 mei herdenking. Vanuit het 4 en 5 
mei comité wordt voorgesteld om thuis via tv en sociale me-
dia de herdenking te volgen. Ook is er opgeroepen om het 
Wilhelmus vanuit huis mee te zingen. 
Je kunt thuis als gezin natuurlijk ook heel goed een mooie 
bos bloemen neerzetten en een kaarsje aansteken om alle 
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te denken. 
Maar misschien raakt herdenken jullie als gezin. Misschien 
hebben jullie iemand in jullie nabije omgeving die is over-
leden en waaraan jullie graag willen denken. Samen met 
kinderen stil staan bij rouw, verlies, afscheid nemen en 
herdenken is een waardevolle levensles. Geen zorgen als je 
zelf heel verdrietig bent of het moeilijk vindt, ook dat mogen 
kinderen zien. 

Suggesties om thuis een overledene te herdenken:
l schrijf samen een mooie brief of kaart waarin je dingen opschrijft die je nog graag zou willen 
zeggen tegen de dierbare overledene.
l pak foto’s erbij waarop de overledene staat en haal zo samen herinneringen op of vertel over 
de overledene.
l luister muziek die de overledene mooi vond, of doe iets anders waarvan je weet waar de over-
ledene van hield.
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5 mei: vrijheid vieren
In Nederland wordt op 5 mei Bevrijdingsdag gevierd. Dan vieren we dat Nederland is bevrijd van 
de Duitsers die het land bezet hielden. Dit jaar is dat 75 jaar geleden! Wij zijn bevrijd door gealli-
eerde soldaten: dat waren soldaten uit landen die tegen de Duitse bezetting waren. Alle vlaggen 
die op 4 mei met dodenherdenking half stok hingen worden dan in de top gehesen. Om het in 
het hele land te vieren worden er normaal gesproken op verschillende plaatsen in Nederland 
festivals gehouden. Dit jaar vieren we vrijheid thuis. 
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Vrijheid
Vrijheid gaat over van binnen en buiten vrij zijn. Je bent vrij om 
te zijn wie je bent, te gaan en staan waar je wilt, te geloven wat je 
wilt, te staan voor wat jij belangrijk vindt. In een oorlog zijn veel 
mensen niet vrij. Niet alleen de slachtoffers, zoals de joden in de 
Tweede Wereldoorlog, maar ook bijvoorbeeld de Duitse soldaten 
waren niet vrij. Veel soldaten hadden voor de oorlog gewoon een 
baan en een gezin, maar door de oorlog moesten ze het leger in. 

Helaas zijn er nog steeds veel mensen over de wereld niet vrij. Veel 
landen zijn in oorlog, waar mensen de dupe van zijn. Maar er zijn 
bijvoorbeeld ook landen waar kinderen moeten werken en niet 
naar school gaan; ook dan ben je niet vrij.

Filosofeer over vrijheid
Voer een filosofisch gesprek: ben je thuis vrij? 
l Wanneer ben je vrij?
l Ben je thuis vrij (waarom wel en waarom niet)?
l Is dat nu anders dan in de tijd voor corona? Waarom wel of niet?
l Is een goudvis in een vijver vrijer dan een goudvis in een kom?
l Is een volwassene vrijer dan een kind?
l Ben je als kind in corona-tijd vrijer dan een volwassene?

Tips bij filosoferen: 
l Stel open vragen
l Er is geen goed en geen fout antwoord
l Het gaat om het uitwisselen van gedachten, niet om het opleggen van meningen
l Vraag door met behulp van de volgende vragen:
          k       Kun je een voorbeeld geven? 
          k       Wat bedoel je? 
          k       Stel dat het niet zo is…
          k       Hoe weet je of dat waar is? 

En wat te denken van de huidige tijd waarin we met elkaar in een (intelligente) lockdown zitten? 
In hoeverre zijn wij vrij momenteel? In sommige landen mag je niet meer naar buiten zonder 
geldige reden, anders krijg je een boete (Frankrijk, Spanje). Zit je dan thuis opgesloten? In andere 
landen zoals Nederland mag je wel naar buiten, maar niet te veel. Kinderen mogen iets meer dan 
ouders; zij mogen bijvoorbeeld met elkaar buiten spelen. Wat versta jij onder vrijheid? En jouw 
kinderen? Met elkaar nadenken over het begrip vrijheid verdiept jullie band en verbreedt de bete-
kenis van dit woord. 



      

Verzet
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er overal in Europa mensen en groepen die zich verzetten 
tegen de Duitse bezetters. Ook in Nederland is er verzet. Het verzet, ook wel ‘de ondergrondse’ 
genoemd, werkt het beleid van de bezetter (Duitsland) tegen, door nazi’s en landverraders te 
doden en andere aanslagen te plegen. Ook helpt het verzet Joden om onder te duiken en ver-
spreidt het illegale kranten met ongecensureerd nieuws over de voortgang van de oorlog. In de 
Tweede Wereldoorlog werd er heel veel informatie achtergehouden, het verzet was het hier niet 
mee eens en deelde daarom wel alle informatie via bijvoorbeeld illegale kranten.
Ongeveer 5% van de Nederlanders zat actief in het verzet en ongeveer 5% van de Nederlanders 
sloot zich aan bij de Duitsers. 
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Bron: wikikids

Zoek een verzetsheld
Niet alle Nederlands gingen in het verzet, het was name-
lijk heel gevaarlijk! Als je gepakt werd, moest je namelijk 
zelf naar een kamp of werd je zelfs gedood. Maar er waren 
genoeg mensen die er moed voor hadden en bij het verzet 
gingen. Nederland kent dan ook veel verzetshelden. Ken jij 
een verzetsheld?

Zoek samen als gezin op internet naar verzetshelden uit 
jullie woonplaats. Wie zaten er uit jullie stad of dorp in het 
verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog? Wat deed hij of zij 
in het verzet? Wat is zijn of haar verhaal? Kun je nog foto’s vinden? 

Eventueel kun je er een muurkrant van maken. Doe alsof jullie journalisten zijn en maak een ‘Ver-
zetshelden uit de Tweede Wereldoorlog’-muurkrant.  Op een A3 vel kun je met elkaar berichten 
schrijven, waarin je bovenstaande vragen beantwoord. En wellicht kun je foto’s uitprinten over 
verzetshelden in Nederland of specifiek uit jullie woonplaats en erbij plakken?

Boeddhisme en vrijheid
Het boeddhisme voegt een inspirerend inzicht aan vrijheid toe. Vrij zijn gaat er om dat je vrij 
bent van oordelen. Wij mensen vinden overal wat van; mijn tanden staan scheef, zij heeft gekke 
schoenen aan, hij praat te snel, die hond is dik, die fiets heeft een lelijke kleur. Pff…wat een boel 
gedachten! Zijn ze wel waar? En houden ze ons niet gevangen? Wat als we al die oordelende 
gedachten loslaten…hoe vrij ben je dan wel niet? 
 
Als je jezelf accepteert zoals je bent, minder oordelen hebt over jezelf, kun je ook beter kijken 
naar anderen. Dat maakt duidelijk dat vrijheid twee kanten heeft: jezelf vrij voelen betekent ook 
dat je de ander de vrijheid gunt om helemaal zichzelf te zijn. Je neemt vrijheid en je geeft
vrijheid.
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Boeddhistisch verhaal over vrijheid
Misschien ervaar je minder vrijheid tijdens deze corona-tijd. We moeten voornamelijk thuisblijven 
en zelfs in deze meivakantie is er gevraagd of we niet op vakantie willen gaan maar thuis willen 
blijven. Wat doet dat met jouw gevoel van vakantie? En jouw gevoel van vrijheid?
Ook hier hebben de boeddhisten over nagedacht. Boeddhisten zijn van mening dat wij mensen 
ons te veel hechten aan zaken en dat we veel verlangens hebben. We willen op vakantie, we 
willen naar school en weer aan het werk, we willen onze vrienden en familie zien. Wat gebeurt er 
als we al deze gedachten en verlangens loslaten? De boeddhisten zijn hierin geoefend en helpen 
ons op weg met een verhaal.
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Op de site (krachtbronnen.nl/corona-materiaal) kun je een Tibe-
taans verhaal downloaden over een jongen Tenzin. Hij vindt op 
een dag een zwaargewond hert en besluit het dier te verzorgen. 
Tenzin raakt gehecht aan het hert en dan ontstaat de vraag of 
Tenzin het dier bij zich houdt of los laat…
Lees met elkaar dit verhaal en voer na afloop samen een ge-
sprek over, waarin niet alleen de kinderen antwoord geven op 
de vragen, maar jij als ouder ook.
Vragen naar aanleiding van het verhaal:

l Wat moet Tenzin loslaten?
l Wat vind jij moeilijk om los te laten?
l Wat heb je wel eens moeten loslaten?
l Heb jij ook wel eens bijzondere dromen?
l Wat heeft dit verhaal met vrijheid te maken?

beeld als ze een toets moesten maken of een spreekbeurt moesten 
houden. Waar voelen ze dat dan in hun lichaam? In je buik of borst? 
En hoe zit dat bij jou zelf?

Vaak als je zo’n spannend gevoel hebt, houd je ook je adem in. Als je 
je aandacht bewust richt op je adem en als je helemaal vrijuit ademt 
ontspan je vanzelf en wordt het spannende gevoel minder. Als je he-
lemaal vrijuit ademt, kun je je longen en je hele lijf vullen met levens-
kracht. Rustig en goed ademhalen zorgt dus voor vrijheid!

Doe met elkaar de ademhalingsoefening die je apart kunt downloaden 
waarin je oefent om vrij te ademen. Lees de oefening rustig en hardop 
voor of spreek de oefening in op je telefoon (of laat een van de kinde-

Adem je vrij
We schreven eerder in deze lesbrief dat vrijheid erover gaat om van binnen en buiten vrij te 
zijn. Vrijheid kun je ook voelen in je lichaam. Denk maar eens aan een moment waarop je je vrij 
voelde…hoe voelde je lichaam toen? Als het goed is ontspannen en helemaal aanwezig in dat 
moment. Het tegenovergestelde is ook waar…je kunt je ook niet vrij voelen in je lichaam, door 
spanning en stress bijvoorbeeld.

Bespreek met de kinderen een moment waarop ze gespannen of zenuwachtig waren, bijvoor-



ren hem inspreken) en speel hem later af voor iedereen in het gezin.
Tip: lees heel rustig voor. Pauzeer na elke zin of waar … staat.
Vrijheidsvlaggen maken

Benodigdheden:
l stiften en/of kleurpotloden
l tekenpapier
l eventueel printer om lege vlag uit te printen
l waslijn of touw
l plakband of knijpers

Op 5 mei hangen veel mensen de vlag uit om vrijheid te vieren. Heb je geen vlag? Geen nood! 
Je kunt zelf ook vijrheidsvlaggetjes maken. Bij deze lesbrief hoort ook een werkblad met een 
lege vlag die je kunt uitprinten en kleuren. Je kunt natuurlijk de vlag ook zelf op papier tekenen 
en inkleuren. Andere leden van het gezin kunnen er misschien ook een paar maken. Samen kun 
je ze aan een stuk touw of waslijn ophangen door ze te plakken met plakband of met knijpers 
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vast te zetten. Hang ze voor het raam zodat iedereen ziet 
dat jullie vrijheid vieren. 

Vrijheidscake bakken
Bak een lekkere cake, versier hem, snijdt hem in plakken en 
deel thuis uit of ook aan de buren. (Leg dan een stuk cake 
op een schoteltje met eventueel wat folie eromheen. Zet het 
voor de deur van de buren, bel aan en ga gauw op anderhal-
ve meter afstand staan.) Zo delen we de vrijheid!

Vrijheidslied maken
Muziek maken en/of zingen geeft veel mensen ook een vrij 
gevoel. En bij vieren hoort ook muziek! Een goede reden dus 
om zelf een vrijheidslied te maken of spelen.
Speel je een muziekinstrument of kun je zingen (je hoeft niet goed te kunnen zingen ;-))? Dan 
kun je aan de slag!
l kies een lied uit over vrijheid of waar jij je vrij bij voelt en leer er een stukje van spelen of
zingen
l maak zelf een lied (muziek of woorden) over vrijheid
l je kunt ook een rap maken
l vraag je familie (zus, broer, oom, tante, opa, oma, neefjes, nichtjes, ouders) om hulp.
Misschien kunnen zij zingen of een muziekinstrument bespelen. 

Wij hopen dat je samen met de kinderen en naasten toch samen herdenkt en vrijheid viert, on-
danks deze rare tijd. Samen vieren verbindt!

Hartelijke groet,
namens het Krachtbronnen-team

Contact
Mocht je vragen hebben, dan kun je die stellen aan onze coördinator Primair Onderwijs, Melissa 
Bakker. Mail naar: melissa.bakker@creathlon.nl. Bel naar: 06 52 45 12 05


