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Groep 8
Colofon

Leerling - informatie

Inleiding
Jullie hebben al een les gehad over de Chinese bruiloft. Toen hebben jullie
een collage gemaakt over de Chinese bruiloft. Jullie hebben ook muziek
gemaakt en beluisterd over China. Deze les gaan jullie weer zelf aan de slag.
Dit keer niet in tweetallen, maar in groepjes van ongeveer 5 à 6 leerlingen.
We maken er een feestje van.
Deze les gaan we het hebben over Chinees bruiloftseten. Waar denk
je aan bij dit begrip? Schrijf zoveel mogelijk op.

Chinees bruiloftseten..
Het beloofde land
Het oude Israël en de Bijbel horen bij elkaar. De Bijbel begint al in Genesis,
het eerste Bijbelboek, over Israël. In de Bijbel staat dat Israël het
‘beloofde land’ is van het Joodse volk. Niet alleen de Joden zien Israël als
een heilig land. Ook christenen en moslims geloven dat Israël het land is
waar God eenmaal zal terugkeren. Christenen vinden dit in het Oude
Testament, Moslims lezen dit in de Koran. Op 15 mei 1948 werd de staat
Israël opgericht. Eindelijk had het Joodse volk, dat eeuwenlang was vervolgd
en opgejaagd, een eigen plek. Duizenden Joden die de Tweede
Wereldoorlog hadden overleefd, emigreerden naar de nieuwe staat en
bouwden een nieuw bestaan op. De staat Israël is er dus nog niet zo lang,
maar de geschiedenis van het land is al heel oud, uit de tijd van de Bijbel.
Het overgrote deel, namelijk 80% van de bevolking, is Joods. Je hebt dus te
maken met een Joodse cultuur. Van de andere 20% is het merendeel
moslim en een klein aantal christen.
Tip: vergeet de kleine dingen niet!
Kun jij kenmerken noemen van een Joodse cultuur?
Religieuze plaatsen
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We gaan klassikaal de bruiloft naspelen. We beginnen met de
ceremonie. Dit hebben uit de eerste les te horen gekregen.
Ook moet iedereen de juiste kleding dragen. Deze heeft de juf
voor jullie meegenomen! Als de bruid en bruidegom komen
mogen jullie om de beurt jullie lied presenteren aan de rest
van de klas.

Doe goed je best, want we gaan aan het eind kiezen welk lied het best
was!
Schrijf hier je tops en tips op over de liedjes van de andere
groepen.

Zorg dat iedereen in je groepje meezingt en het lied zo goed mogelijk
presenteert!

