Leren in en over de natuur en leren over cultuurhistorie.
Erfgoed: archeologie
Locatie: De Veldschuur
In De Veldschuur (Wijkweg 2 in Rouveen, vlakbij Hasselt) wordt een erfgoedprogramma over
regionale archeologie aangeboden op 3 niveaus onder leiding van leden van SWARS
(Stichting Werkgroep Archeologie Regio Staphorst) en vrijwilligers van De Veldschuur.
Algemeen:

Alle lessen worden met audiovisuele presentatiemiddelen
ondersteund. Vanzelfsprekend is een kop koffie voor de
begeleiders en limonade voor de kinderen inbegrepen.

Groepindicatie:
Groep 5/6: les 1
Basisles archeologie:

Diverse vondsten uit de gemeenten Zwartewaterland en
Staphorst worden getoond uit de periode prehistorie tot 20e
eeuw. Ook wordt er actief archeologisch ontdekwerk verricht
met metaaldetectoren en natuurlijk is er aandacht voor de
verhalen achter de vondsten!!

Kosten:
Tijdsduur:

€ 6,- per lln.
2 uur

Groep 6/7:les 2
Verdieping archeologisch
werk:

Kosten:
Tijdsduur:

In deze les leren ze meer van het archeologisch werk en de
vondsten worden gerestaureerd, zelf werken met vuurstenen
werktuigen, echt zeefwerk naar vuurstenen werktuigen,
grondboringen verrichten en zelf ontdekken wanneer er
overstromingen zijn geweest.
Ook de regionale geschiedenis van Hasselt en omgeving, het
religieuze leven over Zwartewatersklooster en Hasselt komen
aan de orde, enz.
€ 6,- per lln.
2 uur

Groep 7/8:les 3
Archeologie in de praktijk

In deze les sluiten we af met het echte archeologenwerk:
op een eigen archeo-ontdekplek wordt gespeurd naar vondsten
op exact dezelfde manier als de professionele archeoloog het
doet. Vondsten lokaliseren met de prikstok en de
metaaldetector en de vondsten uitgraven met de troffel.
Plaatsbepaling met GPS, vondstkaarten invullen, vondsten
intekenen, enz.
Op een bijzondere wijze leer je ook nog Middeleeuws
schrijfwerk onder leiding van een “monnik” en schrijf jij je naam
op het “archeologisch certificaat”.

Kosten:
Tijdsduur:

€ 6,- per lln.
2 uur

A. Heilzame kruiden:
Je school kan de boom in (voor groepen 6, 7 en 8.)
Werken en zorgen voor de natuur. Lekker een dag boompjes zagen, takken knippen, werken
aan de slootkant.

B. Takken snijden en vlechtwerk maken.
Verschillende thema-‐excursies (voor groepen 4, 5, 6, 7 en 8.)
In de Olde Maten is er voor kinderen eindeloos veel te ontdekken. Onder begeleiding van
een natuurgids verandert een wandeling in een educatieve excursie.
Afhankelijk van het seizoen kunnen er verschillende thema’s aan bod komen, zoals vogels,
planten en amfibieën.
De volgende lessen kunnen op aanvraag worden verzorgd:
1. Eten uit de natuur
(je eigen kruidenthee maken en ook nog prachtige plantjes ontdekken!)
2. Van koe tot kaas
(zelf je eigen kaas maken, groepen 4, 5, 7 en 8).
3. Dweiloven en knevelbank
(wat is er niet mooier dan je eigen broodje bakken in een heuse veldoven.)
4. Weven uit de natuur
(nooit geweten dat je met een steen kon weven?)
5. Wat leeft er in de sloot
(op zoek naar het zilverbelletje)
6. Natuurles in de Olde Maten
(over gagel, wateraardbei en kikkers)
7. Natuur door de lens
(het maken van het mooiste natuurplaatje met een fototoestel.)
In de Veldschuur werken de Stichting Vrienden van de Oldematen en Staatsbosbeheer nauw
samen.
Schoolactiviteiten in de Veldschuur 2014/2015
Werkwijze:
Het veldschuurteam ontvangt en begeleidt de klas. Daarnaast wordt er verwacht dat er
begeleiders vanuit de school meekomen om met de groepjes op pad te gaan. Wij gaan uit
van 1 schoolbegeleider per 8 kinderen.
Voorkeur groepsgrootte:
24.
Maximale groepsgrootte:
30
Kleding:
Het weer valt niet te plannen en veel van onze activiteiten zijn
buiten. Trek schoen en / of laarzen aan en kleding die vies mag
worden.
Kosten:
De lessen worden gegeven in en rondom de Veldschuur. De
kosten per leerling bedragen € 6,00 met uitzondering van de les
“Van koe tot kaas”, waarvan de kosten per leerling € 7,50 zijn
(i.v.m. duurdere ingrediënten).

Aanvragen?

Open dan het aanvraagformulier, vul uw gegevens in en
verzendt dit als bijlage naar:
info@veldschuur.net
(voor vragen: 038 - 4772734)

