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 ROSJ CHODESJ 

 

Je hebt vast wel eens ’s avonds naar de 

maan gekeken. Hoe zag hij er toen uit? 

 

 Teken de maan in het vak: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de maan
 

 

Kijk naar de tekeningen van de andere kinderen uit je groep. Die zijn niet 

allemaal hetzelfde. Dat komt, omdat de maan er ook steeds een beetje anders 

uitziet! 

 

Soms is de maan heel klein. Hij lijkt dan net op een dun schijfje meloen. Maar 

een andere keer is de maan helemaal rond, als een hele kaas. En af en toe 

kun je hem helemaal niet zien: het lijkt dan wel  alsof de maan zich verstopt 

heeft. 

 

 

Wist je dat joodse maanden heel veel met de maan te maken hebben? Het 

zijn echte maanden, want een joodse maand begint wanneer je een heel klein 

stukje van de maan kunt zien. Het is dan  ‘nieuwe maan’ of Rosj Chodesj. 
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Na Rosj Chodesj gaat de maan groeien. Hij wordt iedere 

dag een stukje groter, totdat hij helemaal vol en rond is. Dat 

heet ‘volle maan’. Het is dan de 15e dag (dus precies de 

helft) van een joodse maand. 
rosj chodesj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
dag 7  dag 12  dag 15  dag 18 

 

 

Na de 15e dag wordt de maan steeds kleiner, net zolang totdat hij helemaal 

verdwenen is. Maar de volgende dag is hij weer terug, heel klein: de nieuwe 

maan. 

 

 

 

 

   

 
dag 23  dag 27  dag 29  dag 1 

 

 

Wanneer je de maan weer kunt zien is er een nieuwe joodse maand 

begonnen. Het is dan Rosj Chodesj. Rosj Chodesj betekent: begin van een 

maand. 

 

Een joods jaar heeft dus veel met de maan te maken.  Het is een maanjaar. 

Dat heeft maar 354 dagen. Een joods jaar heeft wèl net zoveel maanden als 

een ‘gewoon’ jaar, namelijk 12. Behalve in een schrikkeljaar: dan zijn het er 13. 

In een schrikkeljaar hebben we twee keer de maand Adar: een keer Adar 

Risjon,  de eerste Adar, en een keer  ‘Adar Sjenie’, de tweede Adar.  
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 Vul in. Kies uit de woorden in het vak: 

 

1. De _________ ziet er iedere dag een beetje anders uit. 

2. Soms is de maan zo _________ dat je hem bijna niet ziet. 

3. Hij lijkt dan op een dun schijfje ________________. 

4. Het is dan ____________ Chodesj. 

5. Dan begint een nieuwe ___________ maand. 

6. Daarna ____________ de maan iedere dag een beetje. 

7. Op de 15e dag van een joodse maand is de maan helemaal _______. 

8. Daarna wordt de maan iedere ____________ een beetje kleiner. 

9. Net zolang tot je hem niet meer kunt ___________. 

10. Daarna begint er weer een nieuwe joodse _____________ 

11. Een joods jaar is een ________________. 

12. Dat heeft _____________ dagen. 

13. Een joods jaar heeft meestal  _______ maanden. 

14. Behalve in een ____________________. 

15. Er is dan een Adar Risjon en een ________________. 

* meloen * maan * maanjaar * Adar Sjenie* 

* klein * rond * joodse *  dag *  groeit * 12 * 

* zien * 354 * maand *  Rosj * schrikkeljaar * 
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 Hier zie je de namen van de joodse maanden: 
 

niesan tammoez tisjrie tewet adar sjenie *  

ijar av  chesjwan sjevat * in een 

siewan elloel kislew adar schrikkeljaar 

 
 
 Vul de goede maand in. Weet je niet welke het is?  

Tel dan de vakjes, en kijk naar de letters die al ingevuld zijn. 

 

   1  H       

   2  E       

    3 T       

   4  J       
5     O       

 6    O       

   7  D       

 8    S       
9     E       

   10  J       
11     A       

    12 A       
 13    R       

 
1. Een maand zonder feestdagen 

2. Een wintermaand met een vastendag 

3. De maand met de meeste feestdagen van allemaal 

4. Een wintermaand, maar in Israël bloeien de bomen al 

5. In deze maand wordt het zomer en beginnen ‘de drie weken’. 

6. De laatste maand van de zomer, je kunt de sjofar al horen 

7. De vrolijkste maand van het jaar 

8. In deze maand eet je 8 dagen lang geen brood 

9. Een wintermaand waarin we veel lichtjes aansteken 

10. In deze maand denken we vaak aan Israël 

11. In deze maand vieren we het feest van de Tora 

12. Een droevige zomermaand 

13. Deze maand is er niet ieder jaar. 


