
Aanwijzingen bij werkboekje POERIEM 6-8 jaar: 

 

Kaft afdrukken op 120gr (gekleurd) papier. 

Inhoud boekje tweezijdig afdrukken (80gr papier).   

Vouwen en 2 nietjes i/h midden aanbrengen 

----------- 

 

Lees het werkboekje met de klas 

------------ 

Haal uit rimon-LESkist POER de Megilat Ester, ratel, ‘hamantasjen’ een maskers.  

Laat deze voorwerpen zien of terwijl je het werkboekje leest  

      of bij het maken vd verschillende opdrahten. 

 

Opdrachten 1, 3, 4 en 5 kunnen individueel woorden gemaakt.  

 

Opdracht 2 (naam Haman doorstrepen en kroontje/rondje om naam Ester) klassikaal maken.  

1. Iedere lln heeft 2 potloden in verschillenden (geel en rood of anders) kleuren. 

2. Lees het verhaal en laat de leerlingen boe roepen bij  Haman en hedad bij Ester. 

3. Wacht met verder lezen tot lln een streep (Haman) of rondje (Ester) hebben gezet.  

 

Opdracht 5 geef hierbij bijvoorbeeld ook lapjes om Poeriem verkleedkleren van te knippen en op te plakken 

 

N.a.v. opdracht 3: Maak een ratel. Zie verschillende voorbeelden op www.rimon-ljloc.nl Lessen -> Feestdagen -> Poeriem 

 

N.a.v. opdracht 4: Maak een misjloach manot mandje/bakje. Voorbeelden o.a. www.rimon-ljloc.nl Lessen -> Feestdagen -> Poeriem 
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    PoeriPoeriPoeriPoerieeeemmmm    
 
 
 

Werkboekje 6-8 jaar 
 
samenstelling Matty van Eldik 



Poeriem is dus een vrolijk feest. Je verkleedt 

je, je danst en zingt, eet en drinkt, maakt 

veel lawaai en iedereen heeft plezier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trek je leukste                              En teken, kleur 

mooiste of                                     of plak die 

gekste verkleed                              op deze  

kleren aan!                                     poeriem-pop 
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PoeriPoeriPoeriPoerieeeemmmm    
Poeriem is een vrolijk feest. Iedereen is blij 

en heeft plezier. Wij gaan verkleed naar sjoel 

en luisteren daar naar het verhaal van Ester, 

Mordechai en de slechte Haman.  

Dit verhaal staat geschreven op een lange 

            rol: de rol van Ester.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Volg elk lijntje en zet de letter in het  

      rondje waar je uitkomt.  
    Van boven naar beneden lees je nu de naam die 

    vaak wordt gebruikt voor deze rol. De naam is : 

 

…………………………………………  E S T E R 
1 



De megila wordt ieder 

jaar met Poeriem in sjoel 

gelezen. Dit staat erin: 

Lang geleden leefde in 

een mooi paleis in 

Sjoesjan, koning 

Achasjverosj. De koning 

is getrouwd met koningin 

Ester. Ester is gekozen 

uit de mooiste meisjes 

van het land. Koning 

Achasjverosj vond haar 

de knapste en liefste van 

allemaal.  
 

Twee mannen willen  

de koning vermoorden. 

Mordechai hoort alles 

wat zij zeggen. Hij vertelt alles aan zijn 

nichtje koningin Ester. Die vertelt het aan de 

koning en de mannen worden opgepakt. 

                           2

Met Poeriem brengen 

we elkaar lekkers.  

Bijvoorbeeld de driehoekige  

Poeriem-koekjes hamantasjen  

of kiesjelisj. Lollies, een  

appel of chocolade kun je 

ook geven.  

Deze Poeriem giften  

noemen we  

misjloach -  

manot. 

 

 

                                               We geven  

                                               ook aan  

                                               mensen die 

                                               het niet zo 

                                              goed hebben  

                                              als wij.  
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Als we luisteren naar de megila willen we de 

naam van de boze Haman niet horen.  

We maken veel lawaai. Wij draaien met 

ratels, stampen met onze voeten en roepen 

boe als Hamans naam wordt voorgelezen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kleur de hokjes waar de letters in staan van 

            p o e r i e m – r a t e l 

wat zie je nu?  …………………………………………………. 

 

Bij het horen van de  

namen van Mordechai  

en koningin Ester  

roepen we blij hédat, hoera!  
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Koning Achasjverosj laat het land besturen 

door zijn eerste minister Haman.  

Haman is slecht en gemeen.  

Hij vindt dat iedereen voor  

hem moet buigen en knielen.  

Alle mensen zijn bang voor  

Haman en buigen voor hem als  

hij voorbij komt. Iedereen  

behalve Mordechai.  

Mordechai zegt: Joden  

knielen alleen voor God. 
 

Haman is hierover erg kwaad. 

Hij maakt een plan.  

Mordechai moet dood. En alle  

andere joden in het land ook. 

Om te bepalen op welke dag 

dit moet gebeuren,gooit  

Haman het lot (poer). Het lot valt op 13 adar. 

Haman laat in het hele land weten dat op deze 

dag zijn plan wordt uitgevoerd.  

                                     3



De koning ligt in bed en denkt: 

Mordechai heeft mijn leven  

gered. Ik moet hem  

hiervoor nog bedanken.  

Mordechai krijgt de mantel  

van de koning om. Op het  

paard van de koning rijdt  

hij door de stad. Haman  

loopt ernaast en roept:  

zo beloont de koning je. 

Haman vindt het niet leuk 

dat hij dit moet doen 

 

Mordechai gaat naar  

Ester en zegt: Ester,  

je moet de koning  

vertellen over  

Hamans boze plannen.  

Ester trekt haar mooiste jurk aan en vraagt  

of koning Achasjverosj samen met Haman bij 

haar komt eten.  
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Na het lekkere eten vraagt de koning of Ester 

nog een wens heeft. Ester wijst naar Hamen  

en vertelt over zijn slechte plan. De koning  

wordt heel boos en Haman wordt gestraft. 

 

Het boze plan van Haman  

gaat nu gelukkig niet door.  

Ester, Mordechai en alle  

andere joden zijn heel  

blij en vieren een groot  

feest.  

 

Dit vrolijke Poeriem feest  

vieren wij voortaan  

met elkaar ieder jaar  

op 14 adar.  

 

Lees het verhaal nog eens. 

Zet door de naam Haman 

een rode streep. 

Zet om de naam Ester een 

geel kroontje (of rondje). 
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