
 

Lesbrief  - Feest! Bij de Romeinen – groep 3-4 
 
Korte omschrijving 
Lucius houdt van kleien en pottenbakken, net als zijn opa. En Lucius’ oma maakt kleding en vindt het 
leuk om te zwemmen in het badhuis. Dat doet ze vaak samen met de moeder van Lucius. Ieder 
familielid van Lucius heeft eigen dingen die hij of zij leuk vindt, en met elkaar delen ze hun 
familietradities, zoals het vieren van Saturnalia – een soort Kerstmis of Suikerfeest. Deze les laat 
leerlingen kennismaken met het Romeinse badhuis in Heerlen: hoe leefden de Romeinen, wat deden 
zij op een dag? Verschillende aspecten zoals werk, hobby’s, tradities, feest en familie komen voorbij. 
Leerlingen vergelijken het leven van vroeger met hun eigen dagelijks leven.  
 
 
Duur 
Inleiding: 10 minuten 
Kern: 2x30 minuten 
Afsluiting: 10 minuten 
Totaal: 90 minuten 
 
 
Doelgroep 
Groep 3-4, beginnende lezers, gedeeltelijk fantasie, gedeeltelijk realistische verhalen. Ontluikend 
historisch bewustzijn (dagen, seizoenen, eigen verjaardag). Romeinen = heel erg lang geleden / 40x 
opa en oma van je opa en oma. 
 
 
Doelen 
Kennis 

- De leerling kan begrippen rondom erfgoed hanteren (sporen uit het verleden, waarde van 
bewaren, heden, toekomst, respect) door voorbeelden van erfgoed van zichzelf, van de eigen 
familie en in de eigen omgeving te benoemen. 

Vaardigheid 
- De leerling kan het verhaal dat bij het erfgoed hoort reproduceren.  
- De leerling kan verschillen en overeenkomsten weergeven tussen heden en verleden aan de 

hand van erfgoed.  
Attitude 

- De leerling kan bij een eigen persoonlijk voorwerp aan een ander vertellen wat dit betekent 
voor zichzelf. 

- De leerling kan aanwijzingen opvolgen hoe met erfgoed in een specifieke situatie om te gaan. 
 
 
Kerndoelen 
Nederlands  
1: De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, 
mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.  
12: De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor 
hen onbekende woorden.  
 
Rekenen 
23: De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.  
33: De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij geld. 



 

 
Oriëntatie op jezelf en de wereld 
40: De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en 
benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving. 
51: De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren 
aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren. 
52: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van het volgende tijdvak: Grieken en Romeinen;  
 
Kunstzinnige oriëntatie 
56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel 
erfgoed. 
 
 
Culturele competenties en gedragsindicatoren 
Reflecterend vermogen 

- R1: De leerling verwoordt zijn eigen ervaringen en gevoelens in relatie tot de context. 
- R7: De leerling verwoordt wat de waarde van kunst en erfgoed voor hem is. 

 
Creërend vermogen 

- C1: De leerling maakt zich een voorstelling van een gebeurtenis, ervaring of idee en deze 
uiten. 

- C6: De leerling geeft op eigen wijze vorm aan ervaringen, emoties en ideeën. 
 
Onderzoekend vermogen 

- O1: De leerling gebruikt actief zijn zintuigen om een object, onderwerp of gebeurtenis te 
verkennen. 

- O3: De leerling verkent emoties, ervaringen en ideeën van zichzelf en anderen. 
- O5: De leerling verzamelt, selecteert en maakt kritisch gebruik van verschillende bronnen. 

 
 
Voorleesboek Lucius’ familie 
Saturnalia (17-23 december), feestdag? 
 
Wie?   Beroep?  Hobby? 
Opa Julius  pottenbakken  worstelen 
Oma Valeria  haren knippen  zwemmen  
Vader Marcus   marktkoopman  sauna bezoeken  
Moeder Julia  zieken verzorgen koken & kruiden verzamelen 
Zoon Lucius  naar school gaan pottenbakken  
Hond Felix   botten opgraven pootjes zetten in ongebakken dakpannen 
Oom Valerius  bouwen  worstelen 
Tante Lucia  mozaïek leggen  schilderen 
Nicht Marcia  naar thuisschool gaan parfum maken  
 
 
 
  



 

Voorbereidende les op school 
Benodigdheden 

- voorleesverhaal Lucius’ familie 
- boeken over de Romeinen 
- glas, week- en maandkalender, wastablet,  

 
In het voorleesverhaal leren de leerlingen Lucius kennen – of misschien herinneren ze zich Lucius van 
het jaar daarvoor, toen ze een schat gevonden hebben. Behalve Lucius en zijn hond Felix, komen ook 
de familieleden en hun hobby’s in het boek voor. Samen bereiden ze Saturnalia voor, een groot feest 
dat lijkt op Kerstmis of Suikerfeest. Daar hebben ze het heel druk mee! 
 
Suggesties voor gespreksonderwerpen 

- Wat zijn jouw hobby’s? Wat vind je leuk om te doen? 
- Welke (familie)feesten vieren jullie thuis? 
- Wat weet je al over de Romeinen? 
- Veel spullen, etenswaren en namen die we nu nog steeds gebruiken, zijn meengenomen of 

uitgevonden door de Romeinen. Gebruik hiervoor de spullen uit de kist. Namen vanuit de 
Romeinen -> maandag, zaterdag, juli, augustus ed. 

- Eventueel voor de afsluitende les: laat de leerlingen iets meenemen van een feest dat zij 
thuis vieren. Bijvoorbeeld lichtjes uit de kerstboom, een bijzonder tafelkleed, feesthoedjes of 
iets dergelijks. In de laatste les bespreken jullie die met elkaar. Wat maakt het voorwerp 
speciaal? Welke tradities horen erbij? 

 

  



 

Bezoekles in Thermenmuseum 
Benodigdheden 

- Korte en lange tunica’s (ongeveer 20 van ieder), met riem/touw 
- 6 toga’s (lange doeken) voor begeleiders 
- A3-tekeningen van Lucius’ familie (opa, oma, vader, moeder, zoon, hond, oom, tante, nicht) 
- spullen in ‘Romeinse Ruimte’: 

o 4 wastabletten + 4 scribus 
o wol in geel-oranje-lichtbruin-bruin-zwart (op plankjes?) 
o (zelfdrogende?) klei 
o gedroogde kruiden in potjes, kaartjes remedie + tekening kruiden 
o Romeinse munten (verschillende waarde) in buidels en marktwaar (glazen potjes, 

kruiken, olielampje, armbandje etc met prijskaartjes met Romeinse cijfers tot 10), 
hulpkaart met Arabische en Romeinse cijfers 

o Lucius-kruik op papier, decoratie-materiaal (stiften etc) 
o boog en dakpannen uit hal 
o mozaïek uit hal 
o parfumkruiden + geurflesjes 
o tekeningen van hond, kat, vogel, paard? … en replica’s van dakpannen met 

dierenpootjes 
 
 
Inleiding, locatie: Thermen, beneden rondgang (10 minuten) 

- Welkom in het Thermenmuseum, jullie zijn hier bij het Romeinse badhuis. Stel (enkele van) 
de volgende vragen: 

o Wat is een museum? Wie is hier al eerder geweest? 
o Hebben jullie weleens van het badhuis gehoord?  
o Wat vindt Lucius leuk om te doen? En zijn vader/moeder/opa/oma/hond? 

- Vandaag gaan we op bezoek in de tijd van Lucius en zijn familie. Daarvoor gaan we eerst naar 
het badhuis, de thermen. Daar maken we allerlei opdrachten, zodat we steeds een beetje 
meer Romein worden. Daarna gaan jullie zelf aan de slag in de Romeinse Ruimte (archeolab), 
om de familie van Lucius te helpen met de voorbereidingen voor het feest Saturnalia.  

- Voordat we beginnen, zijn er wel een aantal regels, ook in de Romeinse tijd. Wat zou je 
allemaal wel mogen doen? En wat niet?  

 
 
Kern 1, locatie: Thermen, beneden rondgang (30 minuten) 

- Links naast ingang: tunica’s (kinderen) en toga’s (volwassenen) aantrekken 
- Eerste hoek: eigen naam ‘veranderen’ in Romeinse naam en stamboom Lucius leggen 
- Halverwege bij zwembad of tweede hoek: zwemoefeningen van oma Valeria. Borstcrawl. 
- Tweede hoek of halverwege bij ovens: sportoefeningen van opa Julius: bijvoorbeeld jumping 

jacks en stretchoefeningen (leerlingen zelf laten bedenken). 
- Derde hoek: eventueel: mozaïek leggen (ligt aan de tijd). 
- Vierde hoek: marktkraampjes, introductie Romeinse cijfers met vader Marcus. 

 
 
Kern 2, locatie: archeolab (30 minuten) 
Saturnalia was een echt familiefeest bij de Romeinen en duurde een paar dagen. Je kunt het een 
beetje vergelijken met Kerstmis of het Suikerfeest nu. Ter voorbereiding op het feest moet er nog 
veel gebeuren! Daar hebben we jullie hulp bij nodig. Ieder familielid heeft zijn eigen rol in de 
feestvoorbereidingen.  
 



 

In deze Romeinse Ruimte zijn er veel verschillende opdrachten om te maken. Jullie krijgen zometeen 
per groepje één stempelvel. Daarmee kun je aftellen tot Saturnalia. Als jullie een opdracht hebben 
gemaakt, krijg je een stempel en kun je naar een andere opdracht toe waar je nog niet geweest bent. 
De groepjes bestaan uit 3-4 leerlingen. 
 
In rieten manden 10 opdrachten: 

1. Jouw eigen Romeinse naam krassen in wastablet 
2. Oma Valeria: vlechten van haar (pruiken of draadjes wol) 
3. Opa Julius: potje kleien (zelfdrogende klei? Of meegeven om op school te bakken?) 
4. Moeder Julia: gedroogde kruiden ruiken, leggen bij tekening 
5. Vader Marcus: winkeltje, rekenen (met Romeinse cijfers) 
6. Zoon Lucius: Lucius-kruik versieren  
7. Oom Valerius: dak leggen en boog bouwen 
8. Tante Lucia: vloer mozaïeken 
9. Nicht Marcia: parfum vergeljiken (kruiden en geurpotjes) 
10. Hond Felix: juiste dier bij juiste pootafdruk in dakpan leggen 

 
 
Opdrachtkaart 1 
Saturnalia is een echt Romeins feest, daar heb je jouw Romeinse naam voor nodig. Net heb die naam 
bedacht. Kras jouw Romeinse naam in het wastablet. Net als Lucius dit op school moet doen. 
 
Opdrachtkaart 2 
Bij feesten horen mooie outfits en prachtige kapsels! De Romeinen vonden dit ook. Oma Valeria 
knipt en vlecht haren. Kies een vlechtsoort en een kleur haar. Vlecht de wol. 
[stappenplan in tekeningen, zoiets als hieronder, maar dan minder en met uitleg] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdrachtkaart 3 
Tijdens het feest gaven familieleden allerlei cadeautjes aan elkaar. Dit konden kaarsen zijn, poppetjes 
of kleine kruikjes. Opa Julius is pottenbakker: voor het feest moet hij dus heel veel potjes maken. 
Help hem mee en maak ook een potje. Aan wie geef jij je potje cadeau? [stappenplan in tekeningen] 
 
Opdrachtkaart 4 



 

Moeder Julia zorgt voor het eten tijdens het feest! Tijdens het Saturnaliafeest wordt er heel veel 
lekkers gegeten. Dit eten maken we nog lekkerder met kruiden. Ruik aan de kruiden en zoek de 
goede tekening bij het kruid. 
 
Opdrachtkaart 5 
Ook in de winkels is het druk ter voorbereiding op het feest. Mensen zoeken cadeautjes uit. Vader 
Marcus werkt als koopman in de winkel. Hij is heel goed in rekenen. Romeinse cijfers zijn anders dan 
nu. Bekijk de hulpkaart. Spreek af wie klant en verkoper is. De klant krijgt de leren buidel met 
muntjes. En kiest één cadeau om te kopen. De verkoper rekent uit hoeveel de klant moet betalen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdrachtkaart 6 
Tijdens het eten gebruiken de Romeinen mooie kruiken. Hieruit dronken de volwassenen wijn, en 
Lucius en Marcia kinderwijn. Lucius helpt hij zijn opa met het versieren van de kruiken. Versier ook 
jouw eigen kruik. 
 
Opdrachtkaart 7 
Oom Valerius bouwt huizen. Ter ere van het feest wordt er een nieuwe boog gemaakt in de stad 
Coriovallum. Help oom Valerius door samen de boog te maken. Leg daarna het dak. 
 
Opdrachtkaart 8 
Geen feest zonder versieringen! Tante Lucia legt mozaïek en schildert. Mozaïek leg je met kleine 
stukjes steen of hout. Probeer het samen! 
 
Opdrachtkaart 9 
Nicht Marcia zorgt ervoor dat iedereen lekker ruikt op het feest. Ruik aan de kruiden in de potjes. 
Welke vind je het lekkerst ruiken? Help Marcia en leg de goede plant bij het parfum? 
 
Opdrachtkaart 10 
Felix, de hond van Lucius, houdt ook van de voorbereidingen voor het feest. Er liggen dan veel 
dakpannen te drogen. Felix zet graag zijn pootje in de ongebakken dakpannen. Andere dieren doen 
dat ook. Leg het juiste dier bij de goede afdruk.  
 
 
 
Afsluiting, locatie: acheolab (10 minuten) 
Wat was er nieuw vandaag? Wat ga je straks aan je ouders vertellen over dit bezoek? Heb je iets 
geleerd dat je eerder nog niet wist? Wat vond je het allerleukste om te doen? Welke opdracht was 
heel moeilijk? Of heel gemakkelijk? 

  



 

Verwerkende les op school 
Benodigdheden 

- voorleesverhaal Lucius’ familie 
- boeken over de Romeinen 
- Romeinse (dans)muziek  

 
Vier samen een Romeins feest! Lees eventueel nogmaals het verhaal van Lucius en zijn familie. Hoe 
vieren zij feest? Welke voorbereidingen treffen ze? 
 
Deel 1: Eigen tradities van thuis bespreken  
Wat hebben de leerlingen meegenomen van hun eigen (familie)vieringen? De meegebrachte 
voorwerpen worden besproken. 
Probeer de volgende vragen te beantwoorden: 

- Hoe vier je een feest? 
- Wat heb je nodig om feest te vieren? 
- Hoe zouden de Romeinen feest hebben gevierd? 
- Wat zouden ze wel/niet gehad hebben, dat wij nu wel hebben? 

 
Deel 2: Feest vieren!  
Dans samen met de leerlingen een Romeinse dans. In het Romeinse bewegingstheater lag er een 
grote nadruk op pantomime: het zonder woorden uitbeelden van een verhaal. De dansers droegen 
vaak lange gewaden en maskers. Met hun voeten gaven ze een bepaald ritme aan en daarbij 
vormden ze dramatische houdingen met hun lichaam, waarbij vooral handgebaren belangrijk waren. 
Bouw samen met de leerlingen een ritme. Welke woorden kun je uitbeelden met handgebaren? 
 
Leerlingen bespreken met elkaar: 

- Bij welke feesten dansen wij vaak?  
- Wat is er anders aan een feestdag dan een gewone dag? 
- Welke tradities ken je nog meer?  

 
Extra 

- Maak samen in de klas gerechten uit de Romeinse tijd. Dat kan met olijven, dadels en 
druiven, of met meer uitgebreide recepten: https://eetverleden.nl/recepten-oudheid/ De 
Romeinen hadden wel een iets andere smaak dan wij nu, dus raden we aan om de vissaus 
overal weg te laten. 

- Filmpjes Romeinen SchoolTV: 
o https://schooltv.nl/video/romeinse-badhuizen-met-zn-allen-badderen/#q=romeinen 
o https://schooltv.nl/video/betalen-in-de-tijd-van-de-romeinen-geld-in-plaats-van-

ruilhandel/#q=romeinen 

 
 


