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projecten waar we aan werken.
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Beleef Het Verleden met Lotte - kortingscode

In de vorige nieuwsbrief was te lezen hoe het project tot stand is gekomen en
de viering van het resultaat. Nu zijn de email-campagnes begonnen om scholen
kennis te laten maken met het programma.
Voor trouwe lezers van de nieuwsbrief en voor de scholen die zich n.a.v. de
email-campagne aanmelden heb ik een kortingscode beschikbaar om het
educatieve filmpakket goedkoper te bestellen! Ga naar
http://www.beleefhetverleden.nl/product/beleef-het-verleden-met-lotte/
en vul tijdens de bestelling de volgende code in: bhvl39#.
Met deze code krijg je € 7,50 korting op je bestelling.

Let op! Deze code is geldig t/m 30 september.

Educatieve projecten
Tijdens de vakantie, maar ook in juni al, hebben we veel educatieve projecten buiten school
gehad. Tijdens de Dag van het Kasteel verzorgde Beleef Het Verleden historische spelletjes
voor de kinderen.

Historische bordspelen zoals het Uilenbord-spel zijn al heel oud. Al in de 16e eeuw kwamen
deze spelen voor. Ook het spel Harlekijn gaat al ver terug. Het principe van deze twee
bordspelen is hetzelfde. Het is een dobbelspel met inzet. Wij gebruikten bonen. Het is een
spel waarbij de uitkomst alles of niets is. Als je geld zou inzetten is het risico dus vrij groot
om alles te verliezen. Dat deden de volwassenen uit de 17e eeuw wel, maar doen we nu met
de kinderen toch maar niet.

Naar aanleiding van afbeeldingen op Delfts blauwe tegeltjes zijn nog veel leuke spelletjes te
achterhalen die je zonder hulpmiddelen met elkaar kunt spelen.
Romeinse familiedag Meermanno

In museum Meermanno in Den Haag verzorgden we Romeinse activiteiten tijdens een
familiedag op 4 juli. Gezinnen konden eerst een interactieve kinderlezing bijwonen over
Romeinse kleding, en natuurlijk ook Romeinse kleding passen.

Daarna mochten alle kinderen als soldaat leren vechten, geheel en al gekleed in tunica, met
zwaard (gladius) en schild.
Fotografie Winnifred Dijkstra

Vanwege het warme weer hebben we de kinderen mooi kunnen aanvallen met een
waterspuit.
Klik hier om een filmpje van deze activiteit te bekijken.
Na het vechten konden de kinderen heerlijk bijkomen door Romeinse posca te drinken, en
Romeinse hapjes te maken en lekker op te eten.

Middeleeuwse ambachten Rosmalen
In Rosmalen konden kinderen weer aan de slag met allerlei middeleeuwse ambachten:
wolbewerking, potten bakken, touw slaan etc.

Cornelis Lely bezoekt het regionaal archief in Alkmaar en poldermuseum
Heerhugowaard
Normaal gesproken gaat Cornelis Lely naar scholen toe, maar hij is zo nu en dan ook te
vinden in Erfgoed Centrum Nieuwland en nu dus ook in het regionaal Archief in Alkmaar
en het poldermusuem Heerhugowaard. Voor jong en oud, zijn verhaal waarbij hij het
publiek laat nadenken over het fenomeen inpoldering en afsluiting van de Zuiderzee, het
blijft fascineren!

Ook volwassenen houden van Romeinen
Tijdens de museumnacht in museum Meermanno verzorgden we een gedeelte van de
Romeinse beautysalon, de Romeinse kookworkshop en Romeinse kleding waarmee je op de
foto kon. Dat volwassenen net zo genieten van de Romeinse activiteiten die we normaal
voor kinderen doen blijkt wel uit de foto's.

Een mooie foto-rapportage is te zien via de volgende link.
De Romeinse kleding is ook te huren voor schoolprojecten. We zijn momenteel bezig met
het maken van kleding voor een museaal schoolproject.
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