
2 Het Romeinse Rijk  
 Tweeduizend jaar geleden leefden de Romeinen in Zuid-Europa. Het is een machtig volk, dat hun rijk steeds  
 groter wil maken. Daar hebben ze natuurlijk een groot en sterk leger voor nodig. En dat hebben ze!  
 

a  Uit welke stad kwamen de Romeinen oorspronkelijk? Tip! Het antwoord staat verstopt in het woord Romeinen! …………….………… 
 

b  In welk land ligt deze stad? 
………………….…….………………………………………………………….……………………………………………………………  
 

c  Zet op de kaart hieronder een rondje om het land Nederland.  
 

d Noem twee provincies in Nederland die niet tot het Romeinse Rijk behoorden. …………………….…………………………………………  
 

e  In welke drie werelddelen veroverde het Romeinse Rijk landen? …………………………………………………………………..…………………. 
 

 

1 Nurdius Maximus       
 Bekijk het prikbord hiernaast.  
 

a  Streep de foute woorden in de tekst ‘Nurdius  
 Maximus’ door.  
 

b  Hoe heet de beroemde Romeinse leider die  
 op de foto hiernaast staat afgebeeld? Tip!  zijn 
naam staat op pagina 8 in de krant!  
 

c  Op pagina 8 van Kidsweek staat een aantal  
 keer het woord ‘barbaren’. Waar denk jij aan  
 bij ‘barbaren’?  
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Opdrachtkaart 
Leesplezier 

 

Nurdius Maximus  

In het nieuwe boek van Nurdius Maximus 
reist hij naar de Hoge/Lage Landen. Daar 

wil hij de Grieken/barbaren leren wat 

beschaving is.  
Nurdius had geen tablet zoals nu, maar 

schreef op papyrus/carbonpapier.  

Linos, de beste vriend van Nurdius waste 
kleren in urine/verf. 

 

  
                  

Het Dagboek van Nurdius Maximus in de Lage Landen 
 

Wat leer ik hiervan?  
  Je leert de Romeinen en het Romeinse Rijk kennen.  
 

Wat heb ik nodig?  
 download Nurdius Maximus in de Lage Landen achtergrondinformatie  deze opdrachtkaart  pen  oefenblaadje  
 

Wat moet ik doen?  
  Lees ‘Het Dagboek van Nurdius Maximus in de Lage Landen’ op pagina 8 van Kidsweek en beantwoord de vragen. 

Schrijf de antwoorden op een oefenblaadje!  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

LEGENDA: 
De groei van het Romeinse Rijk 
 

 218 voor Christus 

 133 voor Christus 

 44 voor Christus 
 14 voor Christus 
 1 na Christus 
 114-117 na Christus 
 

 


