Plusbrief
‘t Startblok Cuijk
november 2020 middenbouw

Juf Petri
Tijdens het project over Romeinen en archeologie hebben we gebruik kunnen maken van de
Romeinse leskist met veel Romeinse objecten/replica’s van Museum Ceuclum in Cuijk. Hiermee
hebben de kinderen spelenderwijs kennis opgedaan van de Romeinse cultuur en de verbinding met
toenmalig Cuijk. Ook hebben we van aanvullend (ﬁlm)materiaal gebruik gemaakt. De kinderen
hebben kennis gemaakt met spullen waar ze nog nooit van gehoord hadden, maar ook van
voorwerpen die een voorloper zijn van spullen die we nu gebruiken.Er is met veel enthousiasme
onderzoek gedaan en informa e opgezocht. Ook hebben ze zelf dingen gemaakt.
En dit vonden de kinderen:
Amy:
in de plusklas hebben we in de afgelopen weken aan het project
de romeinen gewerkt we hebben dingen die uit de romeinse jd
kwamen hebben we bestudeerd we hebben dat in groepjes
gedaan en aan dit project hebben we 8 weken gewerkt en we
hebben ook een jdlijn gemaakt over de oude vondsten tot de
minst ouderen vondsten we hebben ook bijvoorbeeld verzin 5
vragen en het antwoord is graven zoals wat kan je doen met een
schep antwoordt is graven we hebben ook gelert met wat voor
dingen de archeologen graven van graafmachines tot kwasten we
hebben veel geleerd ook over de aquaduct dat waren in de romeinse jd een soort van bruggen waar
water doorheen stroomde in italien staat nog een aquaduct wij hebben dat niet in nederland omdat
in nederland zijn geen bergen en in italien wel en natuurlijk in rome want de romeinen komen uit
romen.
Daan:
de vorge acht weken heben we aan het thema
archeologie gehad. we heben er veel van geleert
en hebben ook veel mogen onder zoeken
Bloom:
we hebben 8 weken gewerkt aan het thema
Archeologie/romeinen. we hebben po en
gemaakt,wapenuitrus ng gemaakt en mantelspelden gemaakt. je mocht

zelf kiezen zo ontstonden er groepjes een voor po en bakken een voor wapenuitrus ng en een voor
mantelspelden we hebben ook een memory gemaakt. we hebben ook met bepaalde sleutels gewerkt
geen echte natuurlijk maar de sleutels hebben een kleur die kleur hee een bepaalde opdracht die
opdracht moesten we uitvoeren bijvoorbeeld de jdlijn daar lees je nog wel meer over in een ander
stukje van de plusbrief. we weten ook wat archeologen allemaal gebruiken om iets uit een andere
eeuw uit de grond te halen ook een kwastje om alle restjes zand weg te halen.
Foxx:
de afgelopen acht weken hebben we project archeologie
milan en ik hebben allemaal spullen onderzocht onder andere
Evi:
Ik kan me geen enkel tema meer herinnen dat zo leuk
was als dit. Volgens mij was dit het leukste tema ooit.
Zoals toen we zelf dingen moesten maken. Kunnen we
vaker zulke dingen doen? Want eﬀe dat je het weet, ik
hou van knutselen. Ook de memory was leuk. Alleen was ik soms een beetje door
de war. En ik dacht steeds, hoe moet dat straks met uitprinten? Maar uiteindelijk
ben ik toch blij dat juf Petri het voor me hee uitgeprint.
En vergeet niet, ik vind de plusklas super leuk!! 😉
Jan:
Ik vond het leuk thema. en we hebben veel leuke dingen gedaan
bijv.memorie jdlijn
Fleur:
De afgelopen acht weken hebben we het thema
archeologie gehad. Bloom en ik hebben allemaal
onderwerpen gekregen om te onderzoeken zoals de kalender de speelsteentjes en
nog meer. We hebben een jdlijn gemaakt met onderwerpen van vroeger.
Ik heb alle onderwerpen op google opgezocht om te kijken hoe oud het was.
Ik heb de jdlijn op de chromebook gemaakt. we hebben memory gemaakt van
archeologen en de romeinen. aan het einde van het
thema hebben we geknutseld je kon een mantelspeld
maken of een wapenuitrus ng, een pot maken. ik
vond het heel leuk.
Milan:
Ik vond het een leuk thema. We hebben dingen van vroeger uit de
romeinse jd mogen onderzoeken. We hebben ook een memory
gemaakt en daarna hebben we het ook gespeeld. We hebben als
laatste mogen kiezen uit: wapenuitrus ng,mantelspeld,po en en als je
klaar was een mozaÏek.

Mohammed:
ik vond het een leuke thema. ik vond de kist met de romeinse spullen leuk. toen
mochten we naar de spullen kijken. toen mochten we met een vergrootglas kijken
naar de spullen
en we moesten nadenken waarvoor het gebruikt werd en dan moesten we kijken als
het klopt wat we dachten en dan moesten we een memorie maken wat met de
archeoloog te maken hee en dan moesten we het aan de anderen laten zien en
dan mochten we het gaan spelen en het was heel erg leuk en de memorie vond ik
het leukst en ik vond het een heel leuk thema over de archeologen en dat was het
doei
Noah:
ik vond het een heel leuk thema en heel interesant en we hebben veel
dingen onderzocht van vroeger en ik vond het leuk toen we zelf een pot of
een mantel spelt mochten maken en de kist vond ik ook super leuk en we
moesten ook memorie maken en dat was super leuk en we moesten ook
doorzeten als het niet lukt en ik ben heel benieuwd naar het volgende
thema maar ik denk wel dat het een heel leuk thema wordt en ik hoop dat
we en ik denk dat het over een thema gaat dat je weer dingen moet
onderzoeken het was een super leuk thema doei!
Quinn:
Het was echt een heel interessant thema. We hebben dingen onderzocht.En we
hebben ook nog allerlei andere dingen gedaan zoals memorie gemaakt.Het waren
soms moeilijke dingen dus soms gewoon doorze en . Ik heb een hele leuke memory
gemaakt en thuis ook natuurlijk gespeeld.de jdlijn was wel echt het ingewikkeldst.
Sanne:
ik vond het een leuk thema dus ik wil graag dat het volgende thema ook
leuk zou worden met onderzoeken of zo :) de memorie was ik vergeten en ik
vergeet vaak dingen dingen dus dat kan je van me verwachten dat ik nog
wel plusklas dingen nog wel vaak vergeet en het was leuk om met Amy te
werken en de imbrex en de tegula en het beeldje van een god te
onderzoeken en nog wat spullen te onderzoeken maar ook iets ik ook veel
van onderzoeken en ik vond deze opdrachten wel erg leuk voor al die weken

….het nieuwe thema is: ‘Onderzoek- Waarnemen en Bewegen’

