
 
 

Kunst & cultuur op school heeft grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. Culturele activiteiten dragen bij 

aan het vormen van je persoonlijkheid. Kinderen leren ook allerlei vaardigheden door cultuureducatie zoals 

observeren, een mening vormen, ontdekken wat je mooi vindt of juist niet, ervaringen uitwisselen en begrip 

voor elkaar hebben. Wie naar kunst kijkt, kijkt naar zichzelf. Je leert jezelf er beter door kennen. 

Cultuurkade brengt cultuuronderwijs naar de klas, van de kleuters tot de eindexamens. Samen met partners, 

cultuuraanbieders, gemeente en onderwijs zorgen we voor verrassende en leerzame programma’s waarmee we 

duizenden leerlingen elk jaar weer inspireren. 

Meer weten? Kijk eens op www.cultuurkade.nl  

 

 

 

Beste ouders/ verzorger van leerlingen van groep 7 en/of 8, 

 

De komende weken gaat uw kind op school aan de slag met de Romeinse leskist:                                                                                     

In iedere geschiedenismethode wordt het thema ‘De Romeinen in Nederland’ behandeld. Maar 

waarom het geschiedenisboek openslaan als de leerlingen échte Romeinse voorwerpen in handen 

kunnen krijgen? Voorwerpen die door de Romeinen in Brabant zijn gebruikt. De leerlingen gaan 

zelfstandig aan de slag met de voorwerpen uit de leskist. Aan de hand van de voorwerpen en de 

daarbij behorende werkbladen leren zij over de verschillende aspecten van het leven in de Romeinse 

tijd, waaronder: het schrift, geld, kleding, infrastructuur, het badhuis, huizenbouw, religie, sport en 

spel. Maar je kunt er thuis natuurlijk ook op door gaan.  

Samen doen: 

• Vraag uw kind naar verschillen tussen 

bijvoorbeeld de badkamer thuis en het 

badhuis van de Romeinen. 

• Is er een spel wat in de Romeinse tijd al werd 

gespeeld en nu nog, of één wat er veel op 

lijkt? 

• Welke voorwerpen herkende je meteen en 

gebruiken wij nu nog steeds? 

• Bezoek samen het Museum Romeins Halder in 

Sint-Michielsgestel. 

• Of maak samen dit recept: Romeinse eieren 

met pijnboompitten, of een van de andere 

recepten op de website van www.eetverleden.nl.  

 

Veel plezier met onze suggesties en vriendelijke groeten,  
 
Het team van Cultuurkade Meierijstad 

 

 

 

http://www.cultuurkade.nl/
https://eetverleden.nl/romeinse-eieren-met-pijnboompitten/
https://eetverleden.nl/romeinse-eieren-met-pijnboompitten/

