
                       

met opa of oma of een oude kennis. 

Voorbereiding
• Vraag aan je oma of opa of je een interview met ze mag houden. 
• Vertel waarom je dat graag wilt doen.
• Maak vragen voor je opa en oma. Begin een vraag met: hoe, waarom, wat, hoeveel, waarom? 
• Schrijf je vragen netjes op papier of type ze uit op de computer.
• Probeer de vragen in de goede volgorde te zetten. 
TiP: Geef van te voren de vragen aan je opa en/of oma (of oude kennis). Dan kunnen ze er al 
over nadenken. Dan hebben ze waarschijnlijk hele goede antwoorden voor je.

Voorbeelden van vragen:
1 Wonen Hoe woonden je opa en oma (oudere kennis) vroeger? 
 Met hoeveel kinderen sliepen ze op een kamer?
2  Beroepen Welk beroep had de vader van je opa (oudere kennis) en oma?
3 Gezondheid Waren je opa en oma (oudere kennis) wel eens ziek? Welke ziekte? 
4 Kleding Wat voor kleding droeg je oma en opa (oudere kennis) vroeger?
5 Onderwijs Hoe leerden je opa en oma (oudere kennis) schrijven op school?
6 Voeding Wat aten je opa en oma? (oudere kennis) Wat was hun lievelingseten?
7 Spelen Wat voor spelletjes speelden jouw oma en opa (oudere kennis)
8 Feest Wat gebeurde er als je opa en oma (oudere kennis) jarig waren?
9 Liedjes en muziek Welke liedjes kent jou opa en oma (oudere kennis) nog van vroeger?
10 Vervoer Hoe gingen ze naar school: lopend? Met de auto?

Je weet vast zelf ook nog wel vragen?
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TiP: Heeft je opa en oma (oudere kennis) nog een oud voorwerp dat je mag meenemen naar 
school? Zet je naam eronder !!

Succes!
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