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Romein in de klas

Omschrijving
Voor de midden- en bovenbouw van het primair onderwijs bestaat de mogelijkheid om een
echte Romein in de klas op bezoek te krijgen. Gaius Marius Avitus*, de veteraan die ooit in het
Romeinse leger heeft gediend, vertelt maar al te graag over zijn belevenissen in die "goede,
oude, Romeinse tijd". 

Avitus kan op aanvraag op bezoek komen bij basisscholen in Leidsche Rijn, Vleuten, De Meern
en Haarzuilens. 

Kosten
De kosten voor een bezoek van 1 - 1,5 uur bedragen €75,- (incl. reiskosten).

Extra mogelijkheden
De Romein Avitus kan ook een bijdrage leveren aan de lessen over de Romeinse tijd in ons land
en in het bijzonder in ons woon-/werkgebied. De precieze invulling van de lessen kan in overleg
afgestemd worden op de wensen van de docent. 

Er is tevens een combinatie mogelijk met onderwerpen uit de archeologie.

Contact
Mail naar museum@castellumhogewoerd.nl voor meer informatie en/of het maken van een
afspraak.

* De rol van Gaius Marius Avitus wordt vertolkt door een van onze ervaren museumdocenten.
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Archeologie in de klas

Omschrijving
Voor de midden- en bovenbouw van het primair onderwijs bestaat de mogelijkheid om
archeologie naar het eigen klaslokaal te halen. Waarom is archeologie zo belangrijk? En hoe
gaat een archeoloog nou eigenlijk te werk? Hoe komen archeologische voorwerpen in de grond
terecht? Wat komt er allemaal bij een opgraving kijken? Waarom is er in ons gebied zo veel
gevonden? Een heleboel belangrijke vragen waar onze museumdocent de antwoorden op weet! 

Kosten
De kosten voor een bezoek van 1 - 1,5 uur bedragen €75,- (incl. reiskosten).

Extra mogelijkheden
Als afsluiting kunnen de kinderen zelf archeologisch vondstenonderzoek gaan doen.

Contact
Mail naar museum@castellumhogewoerd.nl voor meer informatie en/of het maken van een
afspraak.
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Proefjes in het ArcheoLab

Omschrijving
Het is mogelijk om met een groep van max. 12 kinderen (vanaf 8 jaar) een bezoek te brengen aan
het ArcheoLab in Museum Hoge Woerd. In dit laboratorium kunnen allerlei proefjes, die te
maken hebben met de wereld van de archeologie, gedaan worden. Ga bijv. aan de slag met
munten wassen, zaden zeven, gist testen, scherven in elkaar puzzelen en nog veel meer.

Kosten
De kosten voor een activiteit van 45 minuten voor max. 12 kinderen bedragen €40,-.

Contact
Mail naar museum@castellumhogewoerd.nl voor meer informatie en/of het maken van een
afspraak.
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Ontdekkingstocht: romeinen in en om de school

Omschrijving

Bij Museum Hoge Woerd zijn 'Romeinse' ontdekkingstochten te huur voor op school. Er zijn drie
versies beschikbaar: voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Voor iedere versie is er
een kratje aanwezig met daarin zes zakken met opdrachten en een map met uitleg en
oplossingen. 

De ontdekkingstochten kunnen in of om de school uitgezet worden. De leerlingen gaan
vervolgens in groepjes met een begeleider op pad en voeren de opdrachten die langs de route
geplaatst zijn uit.

De tochten kunnen worden afgehaald bij Castellum Hoge Woerd.

Kosten
De kosten voor een ontdekkingstocht van 1 uur voor onder-, midden- en bovenbouw tezamen
zijn €50,-.

Contact
Mail naar museum@castellumhogewoerd.nl voor meer informatie en/of het maken van een
afhaalafspraak.


