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Rijssen-Holten

De Friezenberg
Opdracht 1
Hoe werden mensen vroeger begraven? Je krijgt een fotoblad met oude grafmonumenten,
zoals een piramide en een hunebed.
1. Welk grafmonument staat op welke foto? Schrijf de goede namen bij de foto’s.
Kies uit: grafsteen – hunebed – piramide – grafheuvel
............................................................................
2. Welk grafmonument is het nieuwste, denk je? Omcirkel deze foto.
............................................................................
3. Welk grafmonument(en) was / waren het moeilijkste om te bouwen? Waarom denk je
dat?
............................................................................
4. Voor wie werden deze graven gebouwd, denk je?
............................................................................
5. Eén van de grafmonumenten staat niet in Nederland. Weet jij in welk land dit
grafmonument wel staat?
............................................................................
6. Weet jij waar in het grafmonument de doden begraven werden? Zet bij iedere foto een
pijl.
............................................................................
7. Vroeger kregen de doden voorwerpen mee in hun graf. In welke drie grafmonumenten
zou je voorwerpen terug kunnen vinden? Kruis deze foto’s aan.
............................................................................
8. Waarom kregen de doden vroeger voorwerpen mee in hun graf, denk jij?
............................................................................
9. Bedenk twee voorwerpen die je aan de doden mee zou kunnen geven.
............................................................................
10. Wat vind jij het belangrijkste verschil tussen de grafmonumenten?
............................................................................
11. Wat vind jij de belangrijkste overeenkomst (wat is hetzelfde?) tussen de
grafmonumenten?
............................................................................
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Rijssen-Holten

De Friezenberg
Opdracht 1 • fotoblad

..................................

..................................

..................................
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Rijssen-Holten

De Friezenberg
Onderzoekskaart I

Op de foto zie je een voorwerp dat in een grafheuvel gevonden is.
Bekijk de foto goed, en beantwoord de volgende vragen.
1.
Welke vorm heeft het voorwerp?
............................................................................
2.
Welke kleur heeft het voorwerp?
............................................................................
3.
Is het voorwerp versierd?
............................................................................
4.
Zo ja, hoe?
............................................................................
5.
Is het voorwerp met de hand of met een machine gemaakt? Hoe zie je dat?
............................................................................
6.
Is het voorwerp beschadigd?
............................................................................
7.
Zo ja, hoe zou dat komen, denk je?
............................................................................
8.
Wat denk je dat het voorwerp is?
............................................................................
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Rijssen-Holten

De Friezenberg
Opdracht 2
Wist je dat er vlak bij Rijssen veel grafheuvels zijn gevonden? Je gaat samen met je klas een
bezoek brengen aan de grafheuvel bij de Friezenberg. Daar vul je een onderzoekskaart in.
Deze kaart krijg je van je juf of meester. Neem een potlood of pen mee.

Onderzoekskaart II
Kijk wat je in kunt
vullen; de rest blijft
open.

Grafheuvel

Teken de grafheuvel
hiernaast na.

Wat valt je op aan de
grafheuvel?

Wat valt je op aan de
omgeving van de
grafheuvel?

Kun je nog zien dat er
vroeger mensen in de
heuvel zijn begraven?

Wat is volgens jou het
belangrijkste aan de
grafheuvels? Noem
drie dingen.

1. Je maakt drie foto’s bij de grafheuvel. Zet op de foto wat jullie het bijzonderste vinden
aan de grafheuvel.
2. Verzamel wat takjes, gras en blaadjes rondom de grafheuvel. Neem het mee naar
school.
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Rijssen-Holten

De Friezenberg
Opdracht 3A
Deze opdracht maak je alleen of met z’n tweeën.
Nodig: foto’s Friezenberg, kaart grafheuvels, onderzoekskaarten, A3-poster Friezenberg,
stiften, lijm, printer, plakband, grassen en blaadjes, klei, 2 voorwerpen.
Van je juf of meester krijg je een poster. De poster is nog helemaal leeg. Jullie gaan de
poster vullen met informatie over de Friezenberg.
Je doet het zo:
1. Schrijf jullie namen op de poster.
2. Kijk op jullie onderzoekskaart en teken de grafheuvel met stiften na op de poster.
3. Plak de foto’s op de poster.
4. Schrijf bij de foto’s waarom jullie ze zo bijzonder vinden.
5. Op de plattegrond van de Friezenberg staan de plekken waar de grafheuvels zijn gevonden. Kleur de grafheuvels groen.
6. Je ziet ook de plekken waar de mensen vroeger woonden. Kleur deze rood.
7. Plak de grassen en blaadjes die jullie bij de Friezenberg hebben meegenomen met plakband op je poster.
8. Als je nog iets anders over de Friezenberg wilt vertellen, zet je dat ook op de poster.
9. Kijk nog eens goed naar de foto op Onderzoekskaart II. Je maakt de urn na van klei.
10. Als de klei droog is, stop je er twee voorwerpen in, die je aan een dode zou willen
meegeven.
11. Hang je poster in de klas op, en zet de urn er naast.
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Rijssen-Holten

De Friezenberg
Opdracht 3B
Deze opdracht doe je met z’n vieren.
Nodig:
Halve bol van piepschuim, stuk stevig karton, verf, kwasten, mes, takjes, mos, klei, houten
stokjes, onderzoekskaart Friezenberg.
Jullie maken een dorp van de bouwers van de grafheuvel in het klein na.
In jullie dorp zie je in ieder geval:
• een grafheuvel
• vier voorwerpen die je in een grafheuvel zou kunnen terugvinden
• 2 huisjes
• mensen
Je doet het zo:
Onderplaat
Verf de onderplaat van karton. Schilder er bijvoorbeeld gras, weggetjes of een riviertje op.
Grafheuvel
1. Vraag je juf of meester om een punt uit de piepschuimen bol te snijden.
2. Verf de halve bol groen aan de buitenkant.
3. De binnenkant van de grafheuvel bestond vaak uit zand en aarde. Verf de binnenkant van
de bol (het stuk waar een punt uit is) lichtbruin.
4. Pak nu de punt. Verf de bovenkant van de punt groen en de zijkanten lichtbruin. Wacht
tot de verf droog is.
5. Schilder nu met donker bruine verf een aantal urnen op de punt. De urnen lagen vaak in
het midden en aan de randen van de grafheuvel.
6. Als de verf droog is, schuif je de punt weer in de grafheuvel.
7. Plak de grafheuvel op de onderplaat. Schuif de punt in de grafheuvel.
Huisjes
Maak van klei, takjes en luciferhoutjes twee huisjes. Zet de huisjes op de onderplaat.
Voorwerpen en mensen
Maak van klei voorwerpen en kleine poppetjes. Zet ze ook op de onderplaat.
Je kunt je dorp nog echter laten lijken door van takjes bomen te maken. Steek ze in een
stukje klei, zodat ze blijven staan.
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Rijssen-Holten

De Friezenberg
Opdracht 3C
Deze opdracht doe je met z’n vieren.
Nodig: schoenendoos, verf, kwasten, gekleurd papier, schrijfpapier + envelop, voorwerpen
en foto’s van het dagelijks leven, plakband
Stel dat een archeoloog over 100 jaar onderzoek wil doen naar het leven in Rijssen in de 21e
eeuw. Wat wil je dan dat hij over jouw leven ontdekt? Dat ga je laten zien door een ‘doos
voor de toekomst’ te maken. Deze doos vullen jullie met voorwerpen, foto’s en een brief
over het leven van nu.
1. Overleg samen wat jullie willen dat de mensen over 100 jaar over jullie leven weten.
Bedenk welke voorwerpen en foto’s daarbij passen.
2. Ieder neemt van huis twee kleine voorwerpen uit het dagelijkse leven mee naar school.
Bijvoorbeeld: een tandenborstel, speelgoed, een pen, een vork enz.
3. Ieder zoekt twee foto’s van het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld: samen eten, een schoolreisje, fietsen, een bezoek aan opa en oma enz.
4. Versier de schoenendoos. Dat kun je doen met verf en/of gekleurd papier. Schrijf met
grote letters op de doos: Doos voor de toekomst. Gemaakt op … - ….- 20…, door: [jullie
namen].
5. Schrijf nu voor ieder voorwerp kort op wat het is, en waar je het voor gebruikt. Plak het
briefje met plakband aan het voorwerp.
6. Schrijf achter op de foto kort op wat er te zien is.
7. Schrijf samen een korte brief aan de archeoloog. In de brief komt te staan waarom jullie
juist deze voorwerpen en foto’s hebben gekozen.
8. Stop alle voorwerpen in de doos.
9. Stel je doos tentoon in de klas.
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