Aan: de leerkrachten en de begeleiders.
Bergen op Zoom, augustus 2012
Onderwerp: bezoek Het Markiezenhof, ‘Ridders en Kastelen’
Geachte heer/ mevrouw,
Vanwege het aankomende bezoek door een groep van uw school aan Het Markiezenhof,
zou ik graag een aantal punten onder uw aandacht willen brengen:
▫

▫

▫

▫

‘Ridders en Kastelen’ bestaat uit een bezoek aan Het Markiezenhof. Voordat u met uw
klas Het Markiezenhof bezoekt, is het wenselijk dat de kinderen op school al met het
thema ‘Ridders en Kastelen’ in aanraking zijn gekomen.
Voor het bezoek aan Het Markiezenhof zou het leuk zijn om met de kinderen een
ridderhelm te knutselen. Werkwijze: Pak een groot vel grijs karton. Knip deze in de lengte
doormidden. Knip dan aan een kant stroken tot ongeveer 5 cm van de rand. Pas dan de
rand op het hoofd van het kind. Niet dat vast. De stroken allemaal bij elkaar houden
bovenop m.b.v. een grote splitpen. Maak een vizier ervoor vast met twee splitpennen en
eventueel een mooie rand van crêpepapier erop. Veel succes!
Of het knutselen van een jonkvrouwenmuts. Werkwijze: Pak een A4 vel karton. Rol het
op van de ene hoek naar de andere. De hoeken gaan schuin over elkaar heen. Pas dan
de rand op het hoofd van het kind en probeer op deze manier de juiste maat te vinden.
Maak aan de bovenkant met een nietje een sliert stof vast. De kinderen kunnen de muts
eventueel zelf versieren.
Het bezoek aan Het Markiezenhof bestaat uit een rondleiding met het thema ‘Ridders en
Kastelen’. De leerlingen kunnen tijdens dit bezoek de zelfgemaakte muts of helm
meebrengen en opzetten. Verkleden mag natuurlijk sowieso.

▫

Per groep dienen er minimaal drie begeleiders aanwezig te zijn. Als dit niet mogelijk is
verzoek ik u minimaal een dag van tevoren te bellen zodat we misschien samen een
oplossing kunnen bedenken. De kinderen kunnen onder géén beding de rondleiding
zonder begeleiding volgen.

▫

Per klas heeft een begeleider per 10 leerlingen gratis toegang. De kosten voor Ridders
en Kastelen is €50,- per groep met een maximaal van 12 kinderen per groep (voor
schoolgroepen geldt een ander maximum). Mochten er meer begeleiders aanwezig zijn,
wordt de normale toegangsprijs van €7,50 per persoon gerekend.

Kijktip:

Peuters en kleuters:
Zandkasteel
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050117_zandkasteel05
Liedje (Koekeloere)
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20120618_liedmijntijdmasjien01
Primair onderwijs:
Een middeleeuwse straat
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050614_middeleeuwen05
Leven in een kasteel
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20031127_riddersenkastelen03
Klokhuis uitzending middeleeuwen
http://www.hetklokhuis.nl/onderwerp/middeleeuwen
Klokhuisuitzending ridders
http://www.hetklokhuis.nl/onderwerp/ridders

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u
altijd met mij contact opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Het Markiezenhof Historisch Centrum
Claartje Rijkers, educatie
c.rijkers@bergenopzoom.nl
Tel. 0164-277077

