
Project 'De school vroeger en nu' en de Kinderboekenweek 

 
Heeft u vroeger in Meddo op school gezeten? Heeft u herinneringen aan de R.K. school of 
de Openbare Lagere school? Heeft uw kind misschien in Meddo op school gezeten? Wellicht 
gaat uw kleinkind nu naar ’t Kempken?  Dan zijn we op zoek naar u, we hebben hulp 
nodig. Geef u op en doe mee! Het team en leerlingen vragen senioren om mee te doen 
aan ons project, om samen met onze leerlingen de verschillen tussen uw schoolperiode 
vroeger en die van de leerling nu te beleven.( Dit keer dus niet voor de ouders maar 
ouderen/senioren/opa’s of oma’s!) 
 

Dinsdag 4 oktober start Cultuur & Erfgoedpact Achterhoek het bijzondere project 'De school 
vroeger en nu' op ’t Kempken voor groep 7 en 8. Daarnaast start woensdag 5 oktober start 
de Kinderboekenweek voor alle leerlingen met als thema: 'Oma's en opa's, voor altijd jong!' 
Dit thema en de activiteiten die hierbij horen sluiten aan bij 'De school vroeger en nu' ! 
 

1. 4 oktober: startmiddag in zaal ‘De Eendracht” van 13.00-15.00 uur 
De leerlingen zijn op zoek naar senioren die 4 oktober deze middag willen bijwonen en hun 
verhaal willen vertellen. De middag start om 13.00 en duurt uiterlijk tot 15.00 uur. Foto's, 
oude schoolplaten en andere materialen (uit Museum de Scheper en van de werkgroep 
Meddo’s verleden)) zorgen voor inspiratie. We kijken naar foto’s van vroeger, luisteren naar 
een verhaal of herinnering en werken ook in kleine groepjes.1 of 2 leerlingen stellen 
bijvoorbeeld een vraag over hoe het er vroeger aan toe ging op school, welk soort kleding u 
droeg, of u een meester of juf had, wat er op tafel kwam, waarmee u schreef (inkt? griffel?) 
en of er bijvoorbeeld uitstapjes waren. Leerlingen leggen de middag vast op film en/of foto en 
maken een verslag. 
 
 

2. 12 oktober: les krijgen en beleven op ’t Kempken, komt u ook? Vanaf 10.00 uur 
(tot ongeveer 12.00 uur) 

Op 12 oktober volgen de senioren een les van nu op 't Kempken. Hier doen alle leerlingen uit 
alle groepen aan mee! Komt u ook kijken in onze school? Alle senioren zijn welkom, vanaf 
10.00 uur verwelkomen wij u graag met een kop koffie of thee, u kunt het plein bewonderen, 
daarna kunt u rond 10.30 een les bijwonen in een klas. De les wordt verzorgd door de 
leerlingen en docenten.  
 

3. 14 oktober: schilderen met groep 7 en 8 leerlingen op school 
Deze bijeenkomst staat in het teken van portretschilderen. De leerlingen en senioren 
schilderen of tekenen elkaar en worden daarbij geholpen door een echte 
vakdocent/kunstenaar. U hoeft hiervoor echt geen tekentalent te hebben, dus laat u niet 
tegenhouden! Voor de materialen (en natuurlijk een kop koffie of thee) wordt gezorgd. De 
schilderijen worden tentoongesteld in de school zodat iedereen ze kan bewonderen. 
 
 

4. Afsluiten met een gezellige bijeenkomst/ tentoonstelling (datum wordt na 24 
oktober bekend gemaakt) 

Een afsluiting in het teken staat van de Kinderboekenweek, Oudhollandse spelen, luisteren 
naar verslagen en het bekijken van oude en nieuwe foto's (en film) van de leerlingen van 
groep 7 en 8 en werk van de groepen 1 t/m 6. Ook kunnen bijvoorbeeld de portretten 
bewonderd worden die zijn gemaakt. Uitnodiging volgt. 
 
 
U BENT VAN HARTE WELKOM OM ALLE ACTIVITEITEN BIJ TE WONEN, VUL HET OPGAVEFORMULIER IN 

ZODAT WIJ EEN INDRUK KRIJGEN VAN HET AANTAL DEELNEMERS. Graag op school afgeven of meegeven 

aan een leerling.(opgeven verplicht u tot niets) U MAG OOK BELLEN: 0543-569406. 

 



OPGAVEFORMULIER                              

 
Naam:        Naam: 

 

Telnummer:       Telnummer: 

(email) adres:      (email)adres: 

 

 

 4 oktober: Startmiddag in zaal ‘De Eendracht”  
van 13.00- 15.00 uur 

 
 
 

 12 oktober: Les krijgen en beleven op ’t Kempken,  
komt u  ook? Vanaf 10.00 tot ongeveer 12.00 uur 

 
 
 

 14 oktober: Schilderen met groep 7 en 8 leerlingen op  

school van 13.00-15.00 uur    

 

 datum wordt later bekend gemaakt, na 24 oktober 

Afsluiten met een gezellige bijeenkomst/ tentoonstelling  
 

GRAAG UITERLIJK 30 SEPTEMBER INLEVEREN  


