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FEEST! BINGO 
SPELREGELS EN INFORMATIE 
VOORBEREIDING
 

 Print de feestbingo-kaarten uit en geef iedere leerling een eigen kaart. 
 Start de LessonUp-les: klik hier
 Zorg voor een prijs voor de winnaar.  

TIP >  In de Museumshop van het Tropenmuseum is het feestkwartet te koop. 
 Bespreek de spelregels met de klas. 

BINGO

SPELREGELS FEESTBINGO 
 

  Spreek van te voren met de klas af wanneer iemand bingo heeft. Alleen wanneer er een 
volle kaart is of ook als iemand één rij heeft?

  Bij veel vragen in de feestbingo zijn meerdere antwoorden goed. Je kruist per vraag 
steeds maar één feest aan, je moet dus kiezen. 

  Op de feestbingo-kaart staat een wit vak. Tijdens het spelen van de bingo mogen de 
leerlingen hier zelf een feestdag opschrijven als antwoord op de vraag.

START
Start de Feest! Bingo - klik op de spinner in de LessonUp. Er verschijnt een vraag en het 
antwoord op die vraag is een feestdag. Kruis het juiste feest aan op jouw Feestbingo-kaart.  
Wie heeft als eerst een volle Feestbingo-kaart? 

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN 
Klik hier voor een pdf met alle antwoorden op de verschillende vragen. 

INFORMATIE OVER DE FEESTDAGEN

Bevrijdingsdag  
Op 5 mei wordt de bevrijding van Nederland van 1945 gevierd. In het hele land zijn activiteiten 
om het einde van de tweede wereldoorlog te vieren.

Braziliaans carnaval  
Ieder jaar vieren mensen over de hele wereld carnaval. Voor katholieke mensen het moment 
om voor de laatste keer los te gaan voordat de vastentijd begint. In Brazilië is carnaval het 
grootste feest van het jaar. Brazilianen vieren feest met samba muziek, uitbundige kostuums 
en praalwagens. Carnaval begint zeven weken voor Pasen. De datum van Pasen wisselt elk 
jaar, dus die van carnaval ook. Maar het valt altijd ergens tussen 1 februari en 7 maart. Meer 
lesmateriaal over deze feestdag vind je hier. 

Chanoeka  
Tijdens de acht dagen van Chanoeka vieren joden dat de grote tempel in Jeruzalem weer voor 
hun eigen godsdienst gebruikt mag worden. Joodse families steken acht dagen achter elkaar 
een kaars aan in een speciale Chanoeka kandelaar, tot die helemaal straalt. Meer informatie en 
een video vind je hier.  

https://www.tropenmuseum.nl/nl/onderwijs/lesmateriaal-voor-de-klas-thuis/feest-braziliaans-carnaval
https://weetwatjeviert.nl/alle-feestdagen/chanoeka/
https://www.lessonup.com/app/lesson/v5nAw5yDkoifKGk6M/GW46X8aZsNYLqPhdM
https://api.lessonup.com/v1/media/LDJWpcMK8Gfvt7TXM
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Chinees Nieuwjaar 
Chinees Nieuwjaar wordt gevierd tussen 21 januari en 20 februari, op de tweede nieuwe maan 
na de kortste winterdag (21 december). Twee weken lang zijn er verschillende feestdagen met 
als afsluiter een lampionnenfestival, als er weer een volle maan is.  
Meer lesmateriaal over deze feestdag vind je hier. 

Día de Muertos 
In Mexico worden jaarlijks de doden herdacht met een groot feest dat Día de Muertos (dag 
van de doden) heet. Men gelooft dat de zielen van kinderen op 1 november terugkeren naar 
de aarde, en die van volwassenen op 2 november. Gedurende het hele jaar worden spullen 
verzameld om aan deze doden te geven. Veel families bezoeken het kerkhof om graven schoon 
te maken en te versieren. Meer lesmateriaal over deze feestdag vind je hier. 

Divali 
Met Divali vieren hindoes het feest van het licht. Het woord ‘Divali’ betekent ‘een rij lichtjes’. 
Die lichtjes zijn traditioneel aardewerken lampjes die branden op olie of gesmolten boter. Maar 
kerstlampjes zijn ook populair. De lichtjes moeten de duisternis en het kwaad verdrijven. Meer 
informatie en een video vind je hier. 

Halloween 
Op 31 oktober verkleden kinderen zich als heksen en monsters om langs de deuren te gaan. Het is 
van oorsprong een Engels feest wat is meegenomen naar Amerika. Maar nu zie je steeds vaker dat 
het ook hier in Nederland wordt gevierd. Meer informatie over deze feestdag vind je hier.  

Holi Phagwa 
Holi Phagwa is het uitbundige feest waarmee hindoes de overwinning vieren van de lente op de 
winter. En van het goede op het kwade. Het is ook een soort nieuwjaarsfeest. Meer informatie 
over deze feestdag vind je hier. 

Kerstmis 
Op 25 december vieren christenen de geboorte van Jezus. De naam Kerstmis komt van 
Christ-mis: de mis (viering) van Jezus Christus. Jezus kwam ruim 2000 jaar geleden ter 
wereld in een armoedige stal in het plaatsje Bethlehem. Kerstmis is een feest van het licht. 
Het is de donkerste tijd van het jaar, dus branden veel mensen kaarsen en worden er lichtjes 
in de kerstboom gehangen. Bij christenen is een brandende kaars het symbool voor Jezus. Hij 
noemde zichzelf namelijk het ‘licht der wereld’. Meer lesmateriaal over Kerstmis vind je hier.  

Keti Koti 
Keti Koti betekent ‘Ketenen Verbroken’. Zo heet de dag waarop in Nederland elk jaar op 1 juli 
de slavernij herdacht wordt en de vrijheid gevierd. Ongeveer 150 jaar geleden kwam er een 
einde aan de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen, die toen koloniën van Nederland 
waren. Meer lesmateriaal over Keti Koti vind je hier.  

Koningsdag 
Koningsdag wordt gevierd in Nederland op 27 april om de verjaardag van Koning Willem 
Alexander te vieren. Meer informatie over deze feestdag vind je hier.

Loy Krathong 
Jaarlijks worden er in Thailand, op de avond voorafgaand aan de volle maan in november, 
duizenden wenslampionnen opgelaten en drijvende lantaarns op de rivier losgelaten. Het is Loy 
Krathong, het Thaise lichtjesfeest. De drijvende lantaarns heten krathongs en worden gemaakt 
van bananenbladeren. De krathong heeft vaak de vorm van een lotus. Meer informatie over 
deze feestdag vind je hier.

Offerfeest 
Tijdens het Offerfeest wordt Ibrahim (Abraham) herdacht. Hij doodde bijna zijn zoon omdat hij 
hem aan God moest geven. Gelukkig kwam er op het laatste moment een ram uit de hemel: 
dat mocht van God worden geslacht in plaats van Ibrahims zoon. Het Offerfeest is zo belangrijk 
voor de islam dat het oorspronkelijk niet eens een naam nodig had. Het was gewoon “Het 
Grote Feest”. Later kwam daar het Ramadanfeest bij en samen vormen ze de belangrijkste 
feestdagen van het islamitisch jaar. Meer informatie over deze feestdag vind je hier. 

https://www.tropenmuseum.nl/nl/onderwijs/lesmateriaal-voor-de-klas-thuis/feest-chinees-nieuwjaar
https://www.tropenmuseum.nl/nl/onderwijs/lesmateriaal-voor-de-klas-thuis/feest-dia-de-muertos
https://weetwatjeviert.nl/alle-feestdagen/divali/
https://weetwatjeviert.nl/alle-feestdagen/halloween/
https://weetwatjeviert.nl/alle-feestdagen/holi-phagwa/
https://www.tropenmuseum.nl/nl/onderwijs/lesmateriaal-voor-de-klas-thuis/feest-kerst-wereldwijd
https://www.tropenmuseum.nl/nl/onderwijs/lesmateriaal-voor-de-klas-thuis/feest-keti-koti-0?utm_campaign=EDU-BSO-mailing-05-21&utm_content=EDU-BSO-mailing-05-21&utm_source=EDU-BSO-mailing-05-21&utm_medium=email
https://weetwatjeviert.nl/alle-feestdagen/koningsdag/
https://www.tropenmuseum.nl/nl/onderwijs/lesmateriaal-voor-de-klas-thuis/feest-loy-krathong
https://weetwatjeviert.nl/alle-feestdagen/offerfeest/
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Op 31 december wordt er afscheid van het oude jaar genomen en op 1 januari wordt het nieuwe 
jaar gevierd. Dit is al een eeuwenlang gebruik en in heel veel verschillende culturen zie je 
dat dit moment wordt gevierd. Chinezen (Chinees Nieuwjaar) vieren bijvoorbeeld nieuwjaar 
aan het begin van de lente. Joden (Rosj Hasjana) in de herfst, als de oogst binnenkomt. En 
het islamitische nieuwjaar (Al Hidzjra) valt telkens op een andere dag omdat een jaar in de 
islamitische kalender niet even lang duurt als ons jaar. Meer informatie over deze feestdag vind 
je hier.

Pasen 
Pasen is het belangrijkste christelijke feest. Dan wordt gevierd dat Jezus is opgestaan uit de 
dood. Ook is het het feest van de lente en nieuw leven. Pasen wordt ieder jaar op een ander 
moment gevierd. Die berekening hebben de christenen overgenomen van de joodse kalender. 
Pasen begint op de eerste zondag ná de eerste volle maan van de lente. Meer informatie over 
deze feestdag vind je hier. 

Poeriem 
Het vrolijke Poeriemfeest of Lotenfeest lijkt wel een beetje op het christelijke carnaval, maar 
het is gebaseerd op een ernstig verhaal. Poeriem gaat over het verhaal van de joodse koningin 
Ester. Zij voorkwam een massamoord op de joden. Poer betekent in het Perzisch ‘lot’. Op de 
joodse kalender was dat de veertiende dag van de maand Adar. Nu wordt het ieder jaar gevierd 
met lekker eten en een verkleedpartij voor de kinderen. Meer lesmateriaal over deze feestdag 
vind je hier. 

Ramadanfeest, Eid al-Fitr 
Tijdens Eid al-Fitr (het kleine feest) vieren moslims het einde van een bijzondere maand, 
de ramadan. De ramadan is een vastenmaand waarin je 30 dagen van zonsopgang tot 
zonsondergang niet eet of drinkt. Aan het einde van de ramadan is het drie dagen feest. Dan 
eet je samen met familie en vrienden veel lekker eten, vooral zoete hapjes. Meer lesmateriaal 
over deze feestdag vind je hier.  

Sinterklaas 
In Nederland wordt al meer dan 700 jaar Sinterklaas gevierd. Hij is de speciale beschermer van 
kinderen, zeelieden, ongehuwde vrouwen, kooplieden, bakkers en slagers. En ook van de stad 
Amsterdam. 
Na verloop van tijd werd Sinterklaas steeds meer een huiselijk feest. De cadeautjes kwamen  
’s avonds op 5 december. Zo konden ouders het samen met hun kinderen vieren: iedereen 
was dan thuis. Sinds ongeveer 1850 gebruikt Sinterklaas de stoomboot om vanuit Spanje naar 
Nederland te komen. Meer lesmateriaal over deze feestdag vind je hier.  

Sint-Maarten 
Op 11 november wordt het feest van Sint-Maarten gevierd. ‘s Avonds mogen kinderen met een 
lampion in de hand langs de deuren lopen. Na het aanbellen zingen de kinderen liedjes ter ere 
van Sint-Maarten en krijgen daarvoor een traktatie, meestal snoep of fruit.  
Meer informatie over deze feestdag vind je hier.  

Verjaardag 
De verjaardag is de dag waarop je je geboorte viert. In veel landen komt de verjaardag overeen 
met de geboortedag. Maar er zijn ook culturen of landen waar de verjaardag gevierd afhankelijk 
van je naam, bijvoorbeeld in Griekenland.

https://weetwatjeviert.nl/alle-feestdagen/oud-en-nieuw/
https://weetwatjeviert.nl/alle-feestdagen/pasen/
https://www.tropenmuseum.nl/nl/onderwijs/lesmateriaal-voor-de-klas-thuis/feest-poeriem
https://www.tropenmuseum.nl/nl/onderwijs/lesmateriaal-voor-de-klas-thuis/feest-eid-al-fitr-ramadanfeest
https://weetwatjeviert.nl/alle-feestdagen/sint-maarten/
https://weetwatjeviert.nl/alle-feestdagen/sinterklaas/
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