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Bezoek Graafs Museum, met gids

Bezoek permanente tentoonstelling Graafs Museum, zonder gids

Kosten € 25,– | Duur in overleg (tenzij anders vermeld)

Kosten € 15,– | Duur in overleg

Uitleg permanente tentoonstelling, voor groep 5-8 en brugklas

9 Kijkwijzer, voor groep 7-8 en brugklas

2 Uitleg wisseltentoonstelling, voor groep 5-8 en brugklas

10 Kijkwijzer, voor groep 5-6

3 Bezoek Hampoort en/of Gildekamer en/of onderaardse gang

11 Speurtocht, voor groep 7-8 en brugklas

voor groep 1-8 en brugklas
4 ‘Conservator in één dag’. Activiteitencircuit in het museum,
voor groep 5-8

12 Speurtocht, voor groep 5-6
13 Fotokijkwijzer, voor groep 5-6
14 Fotokijkwijzer, voor groep 3-4

5 ‘Strijden tegen water – vroeger en nu’. Presentatie en quiz,
voor groep 6-8 en brugklas, duur 1¼ uur
6 ‘Onderwijs aan blinden en slechtzienden, toen en nu‘. Leskist op
school, presentatie en activiteitencircuit in het museum,
voor groep 1-8, duur ± 1½ uur
7 Architectuur ‘Jan de Jong woningen - Grave West’. Presentatie op
school en speurtocht door de wijk, voor groep 5-8, duur ± 1½ uur

Lessen n.a.v. Jeelo-projecten, met gids(en)
Kosten per les € 25,–
15 Jeelo ‘Leren voor later’ groep 5-6
Opgravingen: uitleg in museum over werkwijze stadsarcheoloog
Martien Koolen, duur ± 1½ uur
16 Jeelo ‘Leren voor later’ groep 5-6
Opgravingen: aan de slag in onze archeologische tuin met

Kosten € 40,– | Duur voor groep 1-4: ± 1½ uur, groep 5-8: ± 2½ uu
8 Ervaren hoe een archeoloog te werk gaat. Bezoek museum en
archeologische tuin naast museum, voor groep 1-8

stadsarcheoloog Martien Koolen, duur: in overleg
17 Jeelo ‘Leren voor later’ groep 7-8
Nederland en de wereldoorlogen: rondwandeling door Grave:
Grave tijdens de Tweede Wereldoorlog, duur ± 1½ uur
18 Jeelo ‘Leren voor later’ groep 7-8
Nederland en de wereldoorlogen: bezichtiging Graafs Kazematten
Museum, duur ± 1¼ uur
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19 Jeelo ‘Leren van personen van vroeger’ groep 7-8
Willem van Oranje: presentatie in museum en rondwandeling door
Grave. Willem van Oranje en zijn betekenis voor Grave, duur ± 1½ uur
20 Jeelo ‘Beschermen van onze planeet’ groep 5-6
Strijden tegen water – vroeger en nu: presentatie en film over de

Bezoek Graafs KazemattenMuseum, met gids
Kosten € 25,– | Duur in overleg
25 Uitleg permanente tentoonstelling, voor groep 7-8 en brugklas
26 Combinatiebezoek KazemattenMuseum en gemaal van Sasse,
voor groep 7-8 en brugklas

Beerse Overlaat en de Stuw van Grave/Nederasselt in museum of
op school, duur ± 1¼ uur
21 Jeelo ‘Omgaan met elkaar’ groep 7-8
Discriminatie tijdens de Tweede Wereldoorlog: rondwandeling door
Grave. De Joden in Grave, duur ± 1½ uur

Rondwandeling door Grave, met gids
Kosten € 25,– | Duur in overleg
27 Educatieve rondwandeling door de historische binnenstad
Thema: nader af te spreken, voor groep 5-8 en brugklas

22 Jeelo ‘Inrichting van je eigen omgeving’ groep 5-6
Leven in een middeleeuwse stad: uitleg materialen in museum en

Rondwandeling door Grave, zonder gids

rondwandeling door Grave, duur: 1½ uur

Kosten € 15,– | Duur naar eigen inzicht

23 Jeelo ‘Inrichting van je eigen leefomgeving’ groep 7-8
Doe een historisch onderzoek: uitleg in museum werkwijze

28 Rondwandeling met opdrachten door de binnenstad
Thema historie, voor groep 5-8

stadsarcheoloog Martien Koolen
24 Jeelo ‘Zorgen voor jezelf en anderen’ groep 3-4
Oog: Leskist op school, presentatie en activiteitencircuit in museum, duur ± 1 ½ uur

Bezoek van gids op schoollocatie
Kosten € 25,– | Duur minstens 1½ uur
29 Lezing op maat door medewerker van museum, voor groep 5-8
De lezingen worden voorbereid samen met de school
Thema’s kunnen zijn:
– archeologische vondsten
– de Romeinen in Grave en omgeving
– prehistorie.
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