
Klimaatverandering houdt kinderen bezig, en dat is niet zo gek. Zij moeten immers nog een hele tijd
vooruit met onze aarde. De expositie Op Drift in de Geertruidskerk en het project Flessenpost
brengen het thema op een originele en speelse wijze onder de aandacht. Ideaal voor in de klas!
De activiteiten kunnen, los of in combinatie en op een zelf te kiezen moment in het schooljaar,
worden geboekt in de periode november 2021-september 2022. Voor boekingen en meer
informatie kun je contact opnemen met Paul Koedijk via info@geertruidskerk.nl. 

Flessenpost+
 

voor basisscholen in
Geertruidenberg e.o. 

Flessenpost 
Tijdens Op Drift maak je kennis met postbode Pieter. Hij heeft zich,
zo gaat het verhaal, verschanst in de kerktoren. Daar zit hij hoog
en droog, veilig voor het water dat komen gaat. Want op de
Noordpool smelten de ijskappen, de zeespiegel stijgt, de Biesbosch
wordt er ook niet droger op en Geertruidenberg heeft al vaker te
maken gehad met stormvloed. Maar na verloop van tijd wordt de
postbode eenzaam, hij mist het contact met de mensen. En hij mist
de post. Via flessenpost zoekt hij contact. >>

Op Drift (groep 7-8)
Deze tentoonstelling, of zeg maar gerust belevenis neemt je mee naar de Middeleeuwen maar gaat
ook over vandaag en morgen. 'Op Drift' vertelt, stelt vragen en laat je nadenken.
 
In de nacht van 18 op 19 november 1421 vond in de omgeving van Geertruidenberg een grote
watersnoodramp plaats, de Sint-Elisabethsvloed. Hoe kon dat gebeuren, wat ging eraan vooraf,
welke gevolgen had deze gebeurtenis voor de mensen en het landschap? En wat heeft dat nog te
maken met vandaag de dag? Je leert het bij Op Drift.

Het spannende verhaal van de Sint-Elisabethsvloed wordt geïllustreerd met historische landkaarten
én eigentijdse objecten. Een klassenbezoek aan Op Drift is een mooie aanleiding om het samen te
hebben over thema’s als water, overstromingen, klimaatverandering en de omgang van de mens met
de aarde (toen, nu en in de toekomst). Maar ook over de nabije omgeving: de Biesbosch, jouw stad
of dorp in de Middeleeuwen en daarna. Suggesties voor de invulling van het bezoek en de les komen
online beschikbaar op https://www.geertruidskerk.nl/mogelijkheden/opdrift.  

Kosten: € 1,- per leerling

https://www.geertruidskerk.nl/mogelijkheden/opdrift


 

Op verschillende plekken in de kerk doet Pieter zijn verhaal, en soms stelt hij een vraag om zelf over
na te denken. Na deze eerste kennismaking in de kerk zijn onderstaande vervolgactiviteiten
beschikbaar voor in de klas gericht op schrijfvaardigheid en schrijfplezier en passend bij thema’s als
water, klimaatverandering, overstromingen, natuur, de omgang van de mens met de aarde (toen,
nu en in de toekomst) en burgerschap (zie 3 e.v.). De activiteiten zijn ook los van een bezoek aan
Op Drift uit te voeren. 

Het verhaal ‘Flessenpost’, om (voor) te lezen (groep 5 t/m 8)
Het verhaal van postbode Pieter komt digitaal beschikbaar om (voor) te lezen in de klas. Dit is extra
leuk in combinatie met een bezoek aan de expositie (voor groep 7-8), maar kan ook los daarvan. 
Het verhaal is geschreven door schrijfster Sietske Mol, speciaal voor Op Drift. 

Kosten: gratis

Schrijf een brief aan postbode Pieter (groep 5 t/m 8)
Postbode Pieter stuurt per flessenpost een brief van belang aan de klas. De leerkracht kan 
de brief (laten) voorlezen, het gesprek erover aangaan met de groep en hen samen of 
individueel de brief laten beantwoorden. Alle brieven die Pieter krijgt, worden op een 
speciaal daarvoor ingerichte plek verwerkt in de expositie Op Drift (en wie weet komt er wel 
een brief terug). Deze activiteit past goed binnen schrijfvaardigheidsonderwijs. 

Kosten: € 50,- per groep

De schrijver op bezoek (groep 5 t/m 8)
Het is ook mogelijk om schrijfster Sietske Mol uit te nodigen in de klas. Zij leest dan het verhaal
Flessenpost voor, neemt de brief van Pieter aan de klas mee en verzorgt de schrijfactiviteit met de
kinderen.

Kosten: € 150,- per groep (max 30 ll.) excl. reiskosten

Meisje op zee

'Spullen zijn belangrijker
geworden dan post,

belangrijker dan letters.
Terwijl letters gratis zijn.
En je er de wereld mee

kunt veranderen.' 


