
TIMBERWOLVES

LESBR IEF

LESDOEL :  

Ik kan vertellen wie de Timberwolves zijn
en wat ze gedaan hebben



BEVRAAGDE
21 -EEUWSE VAARDIGHEDEN

-     Kritisch denken
-     Communiceren

-     Probleem oplossen
-     Samenwerken

-     Informatie vaardigheden 
-     Zelf regulering

 

OPBOUW INTRODUCTIE (+/- 10 MIN)

Timberwolves (bijnaam)
104e infanterie divisie
Amerika (of vlag van de VS)

Geallieerden
D-Day
Normandië

 
Toon de afbeelding van het logo van de Timberwolves op het bord en plaats er de volgende
informatie bij:
 

 
Bekijk de gegeven informatie met de klas en probeer via een klassengesprek de voorkennis van
de kinderen te activeren. Denk hierbij aan gebeurtenissen die ze al behandeld hebben bij eerdere
algemene geschiedenis lessen over de Tweede-Wereldoorlog. Probeer een koppeling te maken
met de volgende termen:
 

 

https://www.google.com/search?biw=1368&bih=750&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTF4v9hUZvgWH6svM_UbIl5eUe0_A%3A1578085255094&sa=1&ei=h6sPXpWvBd-Kk74P5MG5-AM&q=flag+united+states+&oq=flag+united+states+&gs_l=img.3..0i19l10.25319.26098..26830...0.0..0.78.379.6......0....1..gws-wiz-img.......0i8i30j0i8i30i19.cvGKF9DqgqU&ved=0ahUKEwjVjrjYqejmAhVfxcQBHeRgDj8Q4dUDCAY&uact=5#imgrc=m5gMO9zwV78d7M:


KERN  (+/- 20 MIN)

In de kern gaan de kinderen in groepjes aan de slag met de hieronder afgebeelde kaart:

Waar liggen Etten en Leur? 
Wat betekenen de pijlen op de kaart?
Welke route hebben de Timberwolves afgelegd?
Was het bevrijden van Etten en Leur het hoofddoel van de Timberwolves?
Wat was wel het hoofddoel van de Timberwolves?
Waarom was dit hoofddoel zo belangrijk?
Welke divisies hadden hetzelfde einddoel als de Timberwolves?

De volgende onderzoeksvragen kunnen ter ondersteuning op het bord geplaatst worden om de
kinderen gerichter te laten zoeken:
 

Geef de kinderen wanneer dit mogelijk is naast de kaart ook de beschikking over een tablet of
Chromebook zodat ze zelf naar aanvullende informatie kunnen zoeken met betrekking tot de
laatste vraag.

 
De volgende site kan daarbij gebruikt worden als bron:

http://canonvanmoerdijk.nl/wo-ll-bevrijding/ 

http://canonvanmoerdijk.nl/wo-ll-bevrijding/
http://canonvanmoerdijk.nl/wo-ll-bevrijding/


AFSLUITING  (+/- 5 MIN)

Koppel kort terug op het lesdoel en probeer samen met de klas in één á twee zinnen een
antwoord te formuleren op het lesdoel.
 
“Ik kan vertellen wie de Timberwolves zijn en wat ze gedaan hebben”
 
Mogelijk antwoord:
De Timberwolves zijn Amerikaanse soldaten die meegeholpen hebben aan de bevrijding van
Moerdijk en onderweg daar naartoe ook Etten en Leur bevrijd hebben.


