Les 2À Ik kan nieuwe informatie samenvatten.
Holi
Ina haar ouders komen uit India. Elk jaar viert zij het holifeest. Het is het feest
waarbij ‘het goede’ wint tegen ‘het kwade’. Het is eigenlijk een soort lentefeest en
nieuwjaarsfeest samen!

1À Waar wordt het holifeest gevierd? Onderstreep in de tekst.

Lentefeest
Holi is een vrolijk en kleurrijk feest dat in februari of maart wordt gevierd.
Vroeger was dat het moment waarop de boeren in India hun tarwe konden
oogsten. Het harde werk was dan gedaan.

2À Wat deden de boeren vroeger bij het vieren van het holifeest?
ÀNoteer.
____________________________________________________________________
Met Holi maakt de hele familie plezier met elkaar. Kinderen bestrooien elkaar
met gekleurd poeder en ze besproeien elkaar met gekleurd water.
Later gaan de mensen op bezoek bij familie en vrienden. Ze doen hun mooiste
kleren aan en ze geven elkaar zoetigheden.

3À Wat doen de kinderen tijdens het holifeest? Markeer met groen.
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met veel kleuren
van het veld halen
poeder erover doen
water erover doen
iets lekkers met suiker

Poerim
Simon viert in het voorjaar Poerim.
Poerim is een Joods feest dat gevierd wordt in de lente. Het is eigenlijk een heel
vrolijk en uitbundig feest. Het lijkt wel wat op carnaval.

4À Door wie wordt Poerim gevierd?
À Onderstreep in de tekst.

5À Wanneer wordt Poerim gevierd?
ÀNoteer.
__________________________________

De dag voor Poerim is het vastendag. Het feest de dag erna is heel vrolijk.
Iedereen zingt liedjes. De kinderen verkleden zich graag.
Er wordt een lekker feestmaal klaargemaakt. Ze maken koekjes met maanzaad,
die ze ‘Hamansoren’ noemen.

6ÀWelke leuke dingen worden er
Àallemaal gedaan op Poerim?
ÀMarkeer met groen.

7À Hoe heten de koekjes met
Àmaanzaad?
À Markeer met blauw.

Er wordt ook gedacht aan de arme mensen.
Wie het goed heeft, schenkt hen met Poerim
wat geld of cadeautjes.
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