
Doelen van de les
- De kinderen leren de jaartallen van de schepping en zondvloed kennen en 

weten hoelang het omhoog komen van het water duurde en hoelang het duurde 
voordat Noach weer uit de ark mocht.

- De kinderen leren dat bij de zondvloed water van boven kwam, maar vooral 
ook water uit de grond. Doordat het water weggehaald werd ontstonden 
aardbevingen.

- De kinderen leren over het ontstaan van oceanen en fossielen tijdens de 
zondvloed.

Inleiding van de les
Als inleiding kunt u het Bijbelverhaal van de ark van Noach vertellen. Dit kunt u 
doen voor het begin van de les, of bij de dagopening. Het is goed als de kinderen 
eerst duidelijk voor ogen hebben hoe het verhaal van Noach gaat, voordat ze 
beginnen met de les. U kunt het verhaal uit de kinderbijbel voorlezen, maar mooier 
is het om het uit het hoofd te vertellen met behulp van de prachtige platen van 
freebibleimages.org. Bespreek ook het begrip zondvloed met de kinderen, weten 
de kinderen de betekenis van dit woord?



Verloop van de les
Lees met de leerlingen het informatieblad door, bespreek de betekenis van de 
woorden aardbevingen, algen en fossielen. Praat na elk informatieblokje met de 
kinderen over wat ze gelezen hebben.

Laat de leerlingen het werkblad ‘De eerste jaren van de aarde’ maken. De zin die 
eruit komt is: ‘de wereld onder water’

Laat eventueel met jengablokjes zien dat als er teveel blokjes uit een toren worden 
weggetrokken de toren instort.

Laat de kinderen een eigen fossiel maken door een schelp o.i.d. in een stuk met 
klei te duwen en dan eruit te halen. De afdruk blijft in de klei staan en het fossiel is 
gemaakt.

Een fossiel kan ook gemaakt worden met gips of cement, op wikihow staat daarvan 
een mooie uitleg.

Achtergrondinformatie
Aardbevingen zijn bekend van de gaswinning in Groningen. Algen zijn kleine 
organismen die zich heel snel kunnen vermenigvuldigen zodat het water een dikke 
drab kan worden. En fossielen zijn een breed begrip. Daaronder vallen: fossiele 
brandstoffen, versteende botten, pootafdrukken, afdrukken van allang vergaan en 
verdwenen organisch materiaal zoals bladeren en poepjes.

Voor deze les is gebruik gemaakt van de theorie van Stef Heerema, meer 
informatie hierover vind je onder het kopje linkjes.



Onderzoek Stef Heerema
• Weet 1 - feb 2010 - Scheuren in de Grote Slenk

• Weet 4 - aug 2010 - The Dutch Mountains: over zoutlagen onder Groningen

• zoutmagma-gestold-in-interactie-met-modder

• Zout-onder-Nederland-is-illustratie-zondvloed

Platen om het Bijbelverhaal te vertellen
• http://freebibleimages.org/illustrations/noah-ark/

• http://freebibleimages.org/illustrations/moody-noah-flood/

• http://freebibleimages.org/illustrations/yo-noah/

• http://freebibleimages.org/illustrations/ed-noah/

uitleg om fossielen te maken
• https://nl.wikihow.com/Fossielen-maken

https://weet-magazine.nl/artikelen/Weet%201%20-%20Scheuren%20in%20de%20Grote%20Slenk.pdf
https://weet-magazine.nl/artikelen/Weet%204%20-%20Dutch%20Mountains.pdf
https://logos.nl/zoutmagma-gestold-in-interactie-met-modder/
https://www.youtube.com/watch?v=LlHpuCEgyJo

