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Docentenhandleiding 
 
Vastenavond / Carnaval Deel 2 
Voor u ligt een lesbrief over: Waarom de Halsterenaren tijdens de viering van vastenavond / carnaval 
Spinolen heten. In deze lesbrief wordt met name gekeken naar het ontstaan van deze naam en de 
vorming van het Halsterens vastenavond / carnavalsymbool ‘De Spinool’. 
  
Doelgroep 
De lesbrief is bedoeld voor leerlingen in groep 7/8 van het basisonderwijs.  
 
Doelstellingen 
� De leerling moet kunnen aangeven waarom de naam Ambrosio is gekozen als naam voor de Prins. 
� De leerling moet kunnen aangeven waar de naam Spinool vandaan komt. 
� De leerling moet kunnen uitleggen wat de symboliek is van het vastenavond / carnavalsymbol ‘De 

Spinool’ 
 
Vakken en kerndoelen 
Basisonderwijs: 
 
Leergebiedoverstijgende kerndoelen: 
• Werkhouding 

o Ze kunnen relevante informatie zoeken en gebruiken 
o Ze hebben plezier in het leren van nieuwe dingen 

• Gebruik van nieuwe media 
o Ze weten globaal welke mogelijkheden informatiemedia hebben; 
o Ze kunnen met behulp van een computer digitale leermiddelen gebruiken 

 
Geschiedenis 
• Domein D (historisch besef) 
 
Tekenen en handvaardigheid 
• Domein A (vormgeven): 1 
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Antwoorden bij de vragen. 
 
Vraag 1: De tachtigjarige oorlog. 
 
Vraag 2: Neptunus was de Romeinse god van de zee. Hij werd later vaak gelijkgesteld 

aan de Griekse Poseidon en afgebeeld met een drietand. 
 
Vraag 3: Het beeld van Alterke Droogbrood (Het Bakkertje) staat op het Burg. 

Mastboomplein te Halsteren, vlakbij het beeld van de Alterse Spinool. Het 
beeld van Het Bakkertje is daar geplaatst naar aanleiding van de Gemeentelijke 
herindeling waarbij de Gemeente Halsteren op is gegaan in de Gemeente 
Bergen op Zoom. 

 
Vraag 4:  DE  ALTERSE  SPINOOL 
 

Eens, tussen het aanrollende zeeschuim 
en de velden met wuivend graan, 

 
vonden in het Alterse land van oud Brabant 

de Alterenèèr en Spinool elkaar in hun bestaan. 
 

De oorsprong voert naar een eeuwenoude historie, 
waaruit het Alterse symbool werd geboren. 

 
Zie hier de Spinool, fier, joviaal en goedlachs 
“prikkelt” hij ons uit onze schulp te komen. 

 
Hier heeft hij zijn eigen plaats als inwoner 
en hoofdrolspeler in de Alterse folklore. 

 
Geschenk aan de inwoners van HALSTEREN 

vanwege het jubileum 4 x 11 jaar Alters Carnaval 
Stichting Alterse Carnaval, 15 januari 2005 

 
 
 
 
 
 
 


