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Simchat Tora basis lesinformatie 
 

 Zijn er na lezen van de lessen nog vragen of heb je aanvullend/extra materiaal nodig mail dan naar rimononderwijs@gmail.com   

 
 Voor leerlingen met een beperking of juist vergevorderde leerlingen is extra materiaal op maat beschikbaar. 

 
 

Simchat Tora , waar vind ik dat????? 
 

(Sja’ar) lesboek: ‘ Mijn eerste joodse feestdagen boek’ blz. 14,15 

                         ‘ Pret met de joodse feestdagen’  blz. 14,15 
                         ‘ Mijn Joodse jaar blz.: 46 – 55 

                         ‘ Joods Leven’ blz. 157 – 167 (hfdst. 15) Voor verwerking werkboek ‘Joods Leven’ blz. 42 – 44 
                         ‘De Synagoge’ blz. 49 – 64 (hfdst. 5 de Tora) 

                         ‘Meedoen met God’  
20 Basis begrippen uit het Jodendom, deel 2 TORA  

Tanach, Beresjiet 1 (blz. 3-5) en Dewariem 34 (blz. 426-427) 
 

Soekot/Simchat Tora leskist, voor toonkaarten , verhalen, liedjes cd, etc. 

 
 

Simchat Tora verhalen in het Nederlands uit: ‘De adem van kinderen’ (Awraham Soetendorp) Verhalen van Tora-rollen (blz. 76) 

       ‘Als een lamp voor onze voeten’ (Hanna van Dorssen) Het feest (blz. 55) 

In het Engels:   Eric Ray   Sofer, the story of a Torah Scroll (8+) 

    Marvel Ginsberg   The Tattooed Torah (8+) 

    Sylvia Rouss   The Littlest Tree (4+) 

 

en uit de (onderwijs)bibliotheken Nederlandse boeken met Tora verhalen o.a.: 

Lashbrook, Marilyn    God houdt van mensen (4+) 

Vogel Herma/ Gitte Spee een ark vol verhalen (4+) 

Araten, Harry (Sja’ar uitgave) Tenach verhalen (4+) 

Busser, Marianne/R Schroder Bijbel voor kinderen OT (6+) 

Klein, Joyce   Mijn Sjabbatboek (8+) 

Dorssen, Hanna van  Het hoogste woord (8+) 

Hausdorff, D   Van Adam tot Ezra ((8+)  

Roolfs, Mathilde    Verhalen over God, de mensen en de wereld (11+) 

 

Voor nog meer verhalen zie www.rimononderwijs.nl  

mailto:rimononderwijs@gmail.com
http://www.rimononderwijs.nl/
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4-6 jaar 
 Wat doe je? Hoe doe je het? Wat heb je nodig? Waar vind je het? 

Inleiding 

 

 

 

 

De Tora laten zien in sjoel. 

 

Als dit niet kan de Torarol uit de 

Rimon-leskist Sjaw!!! gebruiken. 

Tora op de bima leggen. Lln er omheen. 

Alles laten zien en benoemen 

Sefer Tora Sjoel of  

rimon-leskist Sjaw!! 

Kern 

 

 

 

 

 

Wij zijn blij met de Tora omdat wij 

er veel uit kunnen leren 

Daarom beginnen wij er ieder jaar 

opnieuw in en dansen dan van 

vreugde. 

Vertel in eigen woorden de tekst van blz. 

48-49 (Wat leert de Tora) uit ‘Meedoen 

met God’.  

Sja’ar lesboek: ‘Meedoen met 

God’. 

Onderwijs 

bibliotheek of 

bestellen bij Sja’ar 

of tekst opvragen 

bij Rimon. 

Verwerking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simchat Tora vlaggen maken 

 

of 

 

Tora en jad uitknippen en versieren 

(voorbereiden!!) 

Kleurplaat of blanco A4/A5 papier uitdelen. 

Inkleuren of zelf tekenen/plakken. 

Papier aan stokje bevestigen. 

 

Teken Tora op stevig karton (min. 200gr) 

Voor iedere lln 1 uitknippen. 

Laten kleuren/versieren met gekleurd 

papier en/of alef-bet letters plakken of 

stempelen. 

Jad tekenen op zilverkarton en laten 

uitprikken/knippen 

Met draad aan Tora bevestigen 

 

Extra: Torens en Schild maken. 

 

Kleurplaar/A4 papier 

Kleurpotloden/viltstiften/ 

Wasco/potloden 

Gekleurd papier 

scharen/lijm/kwastjes 

(plant)stokjes (evt. heel stijf 

opgerold A3 papier) 

 

Stevig karton / kartonnen 

dozen. 

Gekleurd papier (sits) 

scharen/lijm/kwastjes 

Kleurpotloden/viltstiften/wasco 

Alef-bet stempels 

Zilverkarton / prikmat en 

prikpennen  

stevig garen 

Evt. alufolie voor de torens 

 

Afsluiting 

 

 

Dansen met de Tora en liedjes 

leren 

Maak gebruik vd liedjes CD  Liedjes cd 

Cd speler 

rimon-leskist 

Soek/ST 

Hebreeuws 

 

bij 2 uur les 

Als er een les van 2 uur wordt 

gegeven de letter tav  

behandelen of herhalen 

Zie Kadima: kita alef: les 7 tav Kadima methode  

Extra: spelletje: ‘Kleed de Tora aan’    en   ‘Tenach memory’ (rimon leskist Sjaw) 

           Boekje kleed de Tora aan  zie rimonsite                   

          Werkbladen  6-8 jaar  zie hieronder 

          Knutselideeën of  verhaal op www.rimononderwijs.nl   

http://www.rimon-ljloc.nl/
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6-8 jaar 
 Wat doe je? Hoe doe je het? Wat heb je nodig? Waar vind je het? 

Inleiding 

 

 

 

 

De Tora laten zien in sjoel. 

 

Als dit niet kan de Torarol uit de 

Rimon-leskist Sjaw!!! gebruiken. 

Tora op de bima leggen. Lln er omheen. 

Alles laten zien en benoemen  

Duidelijk de namen noemen: Tora, jad, 

mantel, mappa (wikkel), atsé chajiem 

(stokken vd Tora), schild, rimoniem 

(torens). 

(Extra:Laat lln. kijken welke ze letters 

herkennen) 

 

Sefer Tora Sjoel of  

rimon-leskist Sjaw!! 

Kern 

 

 

 

 

 

Wij zijn blij met de Tora omdat wij 

er veel uit kunnen leren 

Daarom beginnen wij er ieder jaar 

opnieuw in en dansen dan van 

vreugde. Daarom ook kleden wij 

de Tora mooi aan. 

 

Vertel in eigen woorden de tekst van blz. 

46-49 (Wat leert de Tora) uit ‘Meedoen met 

God’.  

Gebruik ook ‘De Synagoge’ blz 56-62  

Sja’ar lesboeken: 

‘Meedoen met God’ en 

‘De Synagoge’ 

Onderwijs 

bibliotheek of 

bestellen bij Sja’ar 

of tekst opvragen 

bij Rimon. 

Verwerking 

 

 

 

 

 

Tora maken en aankleden 

 

 

of 

 

 

 

 

werkboekje ‘kleed de Tora’maken 

en Tora werkbladen 

 

2 wc rollen met schildersplakband, als 

‘mappa’, stevig aan elkaar plakken. Als 

stokken 2 rietjes erin nieten. De Tora een 

mooie mantel geven met papier of lapjes 

stof. Van alufolie torens vormen, uit zilver 

karton jad en schild knippen en met koordje 

om Torastokken hangen. 

 

Werkboekje en/of werkbladen uitdelen en 

laten maken. 

Wc rolletjes, 

schildersplakband, rietjes 

Lapjes stof / gekleurd papier 

Zilver karton / alufolie 

Stevig garen / naald en draad 

scharen/lijm/kwastjes 

nietapparaat 

 

werkboekje / werkbladen 

 

 

 

 

 

 

Zie site en blz 

63+64 uit ‘De 

Synagoge’.  

 

Afsluiting 

 

Dansen met eigen Tora en liedjes 

leren 

Maak gebruik vd liedjes CD en netgemaakte 

Torarollen 

Liedjes cd 

Cd speler 

rimon-leskist 

Soek/ST 

Hebreeuws  

 

bij 2 uur les 

Leerlingen kijken welke letters ze 

herkennen in Tora(tekst). 

 

Meekijken in Tora tekst en bekende letters 

laten opschrijven. 

Mondeling zoveel mogelijk (Hebreeuwse 

woorden met deze letters als beginletter 

noemen 

Tora teksten Rimon leskist 

Soe/ST 

Extra: Spelletje: ‘Kleed de Tora aan’    en   ‘Tenach memory’ (rimon leskist Sjaw) 

          Kleur en werkbladen 

          Verhaal vertellen (zie boven en rimon site www.rimononderwijs.nl  

          Simchat Tora vlaggen maken (zie 4-6 jaar) 

http://www.rimononderwijs.nl/
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8-10 jaar 
 Wat doe je? Hoe doe je het ? Wat heb je nodig? Waar vind je het? 

Inleiding 

 

 

 

dvd (video) fragment deel 

tekenfilm Beresjiet in Hebreeuws 

 

inzicht geven in begin Tora en taal 

waarin Tora geschreven is 

 

Samen dvd bekijken 

 

 

Kort groepsgesprek waarin aan de orde 

komt dat Tora begint met verhaal Beresjiet 

en in het Hebreeuws is geschreven 

 

Dvd/video tekenfilm Beresjiet 

 

Beamer en laptop 

of dvd speler 

Zelf of aanvragen 

bij rimon 

Kern 

 

 

Uitleg: waarom houden wij van de 

Tora en vieren wij Simchat Tora 

Uit ‘Mijn Joodse Jaar’ blz 46-49 en 53-54 

behandelen 

Voor iedere lln. een 

exemplaar v.h. lesboek ‘Mijn 

Joodse Jaar’ 

  

Eigen boek ll. of 

aanschaffen bij 

Sjaar 

Verwerking

/Afsluiting 

 

Tora in sjoel bekijken Tora uit Aron Hakodesj halen en met de lln. 

alles bekijken en bespreken 

(als dit niet mogelijk is de Torarol uit de 

rimon leskist Sjawoeot gebruiken.) 

 

Sefer Tora 

 

of 

voorbeeld Tora uit leskist 

Sjoel 

 

 

Rimon leskist/Sjaw 

Hebreeuws 

 

Berachot Tora leren 

 

Berachot lezen en zingen Voor iedere ll een sidoer ‘tov 

lehodot’ 

Eigen sidoer ll. of 

sjoel. 

 

 

Extra: Tora quiz 10-12 spelen 

  Werkbladen 6-8 jaar maken, zie hieronder. 

  Simchat Tora liedjes leren  

 Verhaal voorlezen: zie rimonsite (ook onder bm) en hierboven aangegeven boeken 
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10 - 12 jaar 
 Wat doe je? Hoe doe je het ? Wat heb je nodig? Waar vind je het? 

Inleiding 

 

 

Tora woordenquiz Lln. in twee groepen verdelen en quiz 

spelen 

Tora woordenquiz Op site onder lessen 

ST 

Kern 

 

 

 

 

 

Leren over Simchat Tora Behandel uit hoofdstuk 15 (Simchat Tora) 

van ‘Joods Leven’. 

Bereid dit goed voor zodat je de les kunt 

‘brengen’en niet hoeft voor te lezen en de 

tijd goed kunt plannen (15-20 minuten). 

Voor iedere lln. een 

exemplaar v.h. lesboek 

‘Joods Leven’ 

 

Eigen boek ll. of 

aanschaffen bij 

Sja’ar 

Verwerking 

 

 

 

 

Werkbladen JL maken Leerlingen in tweetallen blz. 42 en 43 van 

het werkboek ‘Joods Leven’ laten maken. 

Laat de leerlingen hierbij het boek ‘Joods 

Leven’ gebruiken. 

Werkboek Joods leven of 

kopieën van blz. 42 en 43 

van dit boek en voor iedere 

ll. een exemplaar v.h. 

lesboek ‘Joods Leven’ 

 

Werkboek: zelf of 

aanvragen bij 

Rimon. 

 

Boek: zelf of 

bestellen bij Sja’ar 

 

Afsluiting 

 

 

 

Vragen wat iedere leerling al uit 

Tora geleerd heeft. 

In klassenrondje iedere leerling 1 antwoord 

op deze vraag laten geven. Bij voldoende 

tijd erbij vragen of ze weten van welk 

stukje uit de Tora ze dit geleerd hebben. 

(bijv. ziekenbezoeken: omdat God bij 

Awraham op bezoek komt nadat hij zich 

besneden heeft). 

 

  

 

Hebreeuws 

 

 

Beresjiet lezen en kijken welke 

woorden de lln. kennen  

Leerlingen dit in tweetallen dit laten 

voorbereiden.  

Vervolgens lln. om beurten hardop een 

stukje laten lezen en de woorden klassikaal 

behandelen. 

 

Voor ieder lln of per tweetal 

een choemasj. 

Zelf of in de sjoel. 

Extra: werkboek ‘Joods Leven’ blz. 44  

  Liedjes Simchat Tora leren. 

  Tora bekijken in sjoel of uit leskist/Sjaw 

  Verhaal voorlezen: zie site (ook onder bm) en hierboven aangegeven boeken 

 

 


