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Inspiratie: Hier lees je achtergrondinformatie en worden de symbolen

kort uitgelegd.  

Starter: Hoe kun je een Gouden levensles starten? 

Doen: Welke activiteiten kunnen verdieping geven in de klas? 

Beleven en delen: Hoe kunnen kinderen hun verhaal delen? 

Waarborgen: Op welke manier kan deze levensles een b�drage

leveren aan het collectief geheugen van de klas?  

Deze bundel geeft inspiratie en praktische handvatten voor een gouden

levensles rondom het thema Dag van de Doden. Voor jou als leerkracht

kan het heel waardevol z�n om in te haken op dit kalendermoment. 

Ik zoom in op de elementen van de ofrendra (een koesterhoekje) die

praktische handvatten geven om in de klas te herinneren en te herdenken

met de kinderen. Ik bouw deze bundel op volgens de onderdelen van een

Gouden levensles: 
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Kaarsen: deze symboliseren de liefde voor de doden en zorgen ook

voor de aanwezigheid van het element vuur op de ofrendra. 

Lievelingsmaalt�d: het lievelingseten van een overleden dierbare

wordt klaargezet op de ofrendra. 

De vier elementen: aarde, vuur, water en aarde. 

Schedels en skeletten: dit z�n de symbolen die horen b� deze dag. Ze

worden ook gemaakt van suiker: vaak ook mooi versierd. Deze

skeletten symboliseren de dood door hun vorm en afbeelding, en

wanneer ze van suiker gemaakt worden representeren ze ook het

leven (de zoetigheid van het leven).

Pan de muerto: Dodenbrood is een speciaal zoet brood dat voor deze

feestdag wordt gebakken. 

Wat wordt er gevierd? 

Op 1 en 2 november wordt op een groot aantal plekken in de wereld ‘Dia

de los Muertos’ gevierd: Dag van de Doden. Van oorsprong is dit een

Mexicaans feest en men gelooft dat op 1 november de zielen van

overleden kinderen terugkomen en op 2 november die van volwassenen.

Wat is een ofrendra? 

Een ofrendra is een altaar dat speciaal voor deze feestdagen wordt

opgebouwd om overleden dierbaren te eren. Er z�n meerdere symbolen

en offers terug te vinden op deze ofrendra. En als je verschillende foto’s

bek�kt, zie je dat ze vaak uit meerdere lagen z�n opgebouwd. Deze

gouden levensles spitst zich toe op het maken van een ofrendra met

verschillende elementen en symbolen die herinneren en herdenken extra

kracht b� kunnen zetten. Daarb� kun je denken aan de volgende

elementen: 
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Papel picado: letterl�k betekent dit doorgeprikt papier. Je ziet de

slingers in allerlei dessins en ook met kinderen kun je deze slingers

zelf maken. Zo geven ze ook een ofrendra meer kleur.  De meest

gebruikte kleuren z�n geel, paars en oranje. Geel staat voor het leven,

paars voor de dood en oranje representeert de verbinding tussen

leven en dood. Overigens benadrukken deze slingers, vaak gemaakt

van dun tissuepapier, ook de kwetsbaarheid van het leven en

bewegen ze door de wind. Dit zou dan betekenen dat een overleden

dierbare in de buurt is. 

Bloemen: Goudsbloemen zie je overal in Mexico t�dens deze dagen.

Deze felgekleurde bloem met een sterke geur, w�st de doden de weg.

Ook draagt de vrol�ke kleur b� aan het vieren van het leven in plaats

van treuren om de dood. Naast de geel/oranje bloemen zie je ook

witte bloemen die de hemel symboliseren en paarse bloemen die

rouw representeren. In Mexico is paars de kleur van rouw.  

Persoonl�ke herinnerdingen: Een ofrendra is pas compleet als er ook

een persoonl�k item zichtbaar is. Dit kan b�voorbeeld een kledingstuk

z�n of wanneer je denkt aan de film Coco een muziekinstrument.

Wanneer kinderen worden herdacht, op 1 november, zie je vaak

speelgoed op de ofrendra.   
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Bek�k de trailer van de Disneyfilm Coco samen met de kinderen.

Sommigen zullen de film hebben gezien. Door deze korte trailer kom

je in de sfeer van de Dag van de doden. Je kunt vervolgens zelf kiezen

welke symbolen en elementen je uitlicht en meer verdieping wilt

geven in jouw klas. 

Geef vooraf of erna, net wat je wilt, een beknopte uitleg over de Dag

van Doden. B�voorbeeld als volgt. 

Laat de foto zien van de ofrendra in de film Coco via onderstaande

link. Of gebruik de foto die op de voorkant van deze download staat.

Licht een aantal symbolen uit en vertel aan de kinderen wat ze

betekenen.  

Klik hier om de trailer te bek�ken 

'In Mexico wordt er op 1 en 2 november een kleurrijk feest

gevierd. Op deze dagen worden overleden mensen, de doden,

herinnerd en herdacht. Ze willen dat de dood niet als iets engs

wordt gezien maar juist als iets dat bij het leven hoort. Daarom

zijn er vrolijke kleuren, veel bloemen en vrolijk verklede mensen.

Vandaag gaan we hier meer over leren en kunnen we ook zelf

denken aan mensen die we missen.'

Klik hier om de foto van de ofrendra in de film Coco te bek�ken. 
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In de fotol�sten kunnen mensen getekend worden. Of er kan een

naam worden opgeschreven van iemand die wordt gemist. 

Op de borden kan een lievelingsmaalt�d worden getekend. 

De vier elementen van het leven moeten zichtbaar z�n op de

offrendra: water, vuur, lucht en aarde. Aan oudere kinderen kun je dit

als verdiepende opdracht geven: op welke manier ga je dit

weergeven op jouw ofrendra? 

En natuurl�k kunnen de kinderen allerlei extra's tekenen die passen

b� een overleden dierbare en vervolgens op de ofrendra plakken.  

Voor extra verdieping kun je kinderen één voor één een element op

het groepswerk laten plakken. Daarb� kunnen kinderen die dit willen

dit verwoorden. 

Er z�n veel mogel�kheden om binnen deze Gouden levensles mee aan de

slag te gaan. Maak zelf een keuze en k�k vooral waar de kinderen

behoefte aan hebben. 

M�n ofrendra 

Gebruik het werkblad van de lege ofrendra en de knip- en ontwerpvellen.

Kinderen kunnen hier een ofrendra maken en versieren voor iemand die

z� in gedachten hebben. Leg de elementen op het blad extra uit. 

Groepswerk 

Teken op een a2 vel de basis voor een ofrendra. Je kunt hiervoor ook het

werkblad gebruiken eventueel op a3 uitgeprint. Ieder kind kan een

element voor deze ofrendra maken. Laat dit vr� in keuze. Alles is goed.
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Het kan mooi z�n om de zelfgemaakte ofrendra's een t�dje in de klas

tentoon te stellen. 

Wanneer je een groepswerk maakt, kun je een ritueel maken van het

opplakken van de verschillende elementen. Laat ieder kind dat wil

dan starten met de zin: Ik herdenk......../ Ik denk aan.......Vervolgens

kan een kind eventueel uitleggen welk elementen h�/z� op de

ofrendra plakt. Dit groepswerk kan voor een t�dje een centrale plek

kr�gen in de klas. 

Wanneer je de kinderen volgt t�dens deze Gouden levensles, weet je

eventueel ook wie je na een t�dje nog extra erkenning kunt geven

voor dat wat ze deelden. Het kan z�n dat kinderen dit liever in een

kleine groep doen of één op één. 

Papel Picado 

Zorg voor dun tissue papier in de kleuren geel, paars en oranje en leg de

kleurenbetekenis uit. Ze kunnen de papieren vouwen en er een motief in

knippen. Het geeft een sfeervol effect wanneer je deze aan een touwtje

maakt of voor het raam hangt.  

Koesterhoekje in de klas 

Introduceer een hoekje in de klas waar je kunt herinneren en herdenken.

Voeg hier specifieke elementen die passen b� dia de Dag van de Doden

aan toe. Kinderen kunnen zelf speciale herinnerdingen in het

koesterhoekje leggen. 

 

Doen 

Mijn gouden traan 2022 

Beleven en delen 



Wat voeg je toe aan het collectief geheugen van de klas? Deze Gouden

levensles activeert twee werkwoorden: herinneren en herdenken. Ook

draagt deze Gouden levensles b� aan continuïng bonds: een band die

ook met een overleden dierbare bl�ft bestaan. Ook wel kun je denken aan

het begrip 'symbolische onsterfel�kheid': namen mogen genoemd

worden en mensen z�n nooit helemaal weg. Dit besef voeg je als het

ware toe aan de schatkist van de klas.

Wanneer de kinderen aan de slag z�n gegaan met het maken van een

eigen ofrendra op papier, kun je deze na een t�dje in een map doen. Dit

is dan alt�d een aanwezig in de klas, waardoor kinderen in de map

kunnen k�ken wanneer ze hier behoefte aan hebben. 
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