Tonnie en Kee in Keutelree!
Erfgoededucatie voor groep 3
Doelgroep
Groep 3
Introductie
Opa Tonnie woont al jaren in een wolkenkrabber in New York. Vijftig jaar geleden is opa Tonnie naar
New York verhuisd. Daarvoor woonde hij in een klein (fictief) dorp in Noord-Brabant: Keutelree. Zo’n
klein dorp is toch wel heel anders dan zo’n grote stad. Zijn zus Kee woont nog steeds in Keutelree. Ze
woont in de boerderij waar ze in de jaren 50 van de vorige eeuw samen zijn opgegroeid. Wat mist hij
haar erg! Hij besluit haar op te gaan zoeken. Zou er veel veranderd zijn in het dorp?
Tonnie en Kee in Keutelree! is een erfgoedproject dat speciaal is ontwikkeld voor groep 3 van het
basisonderwijs. Via animaties maken de leerlingen kennis met Tonnie en Kee en verdiepen zij zich in
de volgende vragen: Wat is het verschil tussen een stad en een dorp? Wat voor soorten huizen zijn er
allemaal? En wat is er allemaal veranderd in Keutelree sinds opa Tonnie vijftig jaar geleden
verhuisde? De leerlingen leren over de verschillen en overeenkomsten tussen vroeger en nu.
Als opa Tonnie besluit terug te keren naar Keutelree om zijn zus Kee te bezoeken is dit reden voor
een groot feest. De leerlingen organiseren voor opa Tonnie én voor hun eigen opa’s een ouderwets
feest. Op deze manier zal Tonnie zich wel thuis voelen.

Leerdoelstellingen
Leerlingen kunnen aantal verschillen tussen de grote stad en een klein dorp benoemen.
Leerlingen kunnen verschillende soorten huizen waar mensen in wonen herkennen.
Leerlingen weten dat er verschillen en overeenkomsten zijn tussen een dorp van vroeger en
nu.

Leergebieden
Oriëntatie op jezelf en de wereld, Nederlands, rekenen/wiskunde en kunstzinnige oriëntatie.
Tijdsbeslag
Vijf tot zeven lesuren, exclusief de voorbereiding.
Plaats van uitvoering
Klas
Lesmateriaal
Het lesmateriaal bestaat uit een docentenhandleiding met daarin een DVD met vijf animaties, vijf
basislessen, extra opdrachten, werkbladen en bijlagen.
Beschikbaarheid en kosten
Tonnie en Kee in Keutelree! is te koop voor €50,- excl. verzendkosten.
Het lespakket is beschikbaar vanaf 1 april 2012 en te bestellen direct bij Erfgoed Brabant via de
website www.erfgoedbrabant.nl/keutelree (website komt eind maart online).

