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Hallo BiebBouwers, Edo de architect hier. Om maar met de deur in huis te

vallen: ik heb jullie hulp nodig! Als gevierd architect probeer ik me natuurlijk

zoveel mogelijk in te leven in de opdrachtgever. Maar hoe doe je dat als die

opdrachtgever een Egyptische tienerprins met heimwee is? Mijn eerste reactie

was om een berg wc-papier te kopen en mij als mummie te verkleden (wat nog

niet eenvoudig was omdat de hele wereld wc-papier ging hamsteren tijdens de

lock-down). Helaas heeft het me niet echt verder geholpen. Ik ben immers een

man op leeftijd en vind het toch verdraaid lastig me voor te stellen wat een

tienerprins nou in zijn eigen piramide wenst. Maar daar komen jullie dus van

pas! Want jullie zijn ongeveer even oud als die prins en weten vast en zeker

wat er allemaal in die piramide moet komen. Dus help me alsjeblieft!

Bouw Een piramide (januari 2021)

Jullie opdracht

Stel je voor dat je in een piramide woont vol doolhoven, lange gangen en
geheime kamers (want die horen toch echt wel bĳ een piramide!). Een piramide
als een soort pretpark waarin je je nooit verveelt, maar dan wel een piramide die
een beetje van deze tĳd is en alle eisen van 21ste eeuwse tiener voldoet. Hoe ziet
zo’n piramide er dan van binnen uit en wat kun je er allemaal doen?

Bĳ deze Minecraft challenge hoort ook een filmpje. Klik hier om het te bekĳken.

Leen Dummie bĳ de Bieb

Website:
Dummie de Mummie

Dummie de Mummie van Tosca Menten

Dummie de Mummie is een kinderboekenserie geschreven
door Tosca Menten. In deze serie beleeft een Mummie
genaamd Dummie allerlei avonturen met zĳn beste vriend
Goos. Dummie is de mummie van prins Darwishi, die 4000
jaar geleden in het oude Egypte leefde. Door een vreemd
ongeluk met de vrachtwagen waarin zĳn sarcofaag
vervoerd wordt, komt Dummie weer tot leven. Hĳ vlucht
naar het eerste het beste huis om zich te verstoppen en dit
blĳkt het huis van Goos en zĳn vader Klaas te zĳn. Tot zĳn
grote vreugde mag Dummie bĳ Goos en Klaas blĳven
wonen, maar dan moet hĳ zich wel aanpassen aan het
leven van een normale Hollandse jongen. En dit blĳkt nog
niet zo eenvoudig voor een prins uit het oude Egypte.

Dummie de Mummie is een boekenserie over anders zĳn dan de rest en over hoe
moeilĳk het soms is om je draai te vinden op een nieuwe plek. Maar de verhalen van
Dummie en Goos gaan vooral over de kracht van vriendschap. Inmiddels zĳn er 11
boeken in de reeks verschenen waarvan er drie verfilmd zĳn.

https://youtu.be/vJ7-6ZrY1rU
https://www.bibliotheek.nl/catalogus.catalogus.html?q=dummie%20de%20mummie
https://toscamenten.nl/dummiedemummie/
https://toscamenten.nl/dummiedemummie/
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Wist je dat?

Wanneer je het hebt over piramides, denkt bĳna iedereen meteen aan de piramides van
Egypte. Maar wist je dat er over de hele wereld piramides gebouwd zĳn? Zo zĳn er
bĳvoorbeeld piramides ontdekt in China, Mexico, Iran en Indonesië. En ook in Europa
zĳn piramides gebouwd, bĳvoorbeeld in Italië, Frankrĳk en Spanje. In 2005 werd in
Bosnië nog een oeroude piramide ontdekt, waarvan iedereen al eeuwen dacht dat het
een doodnormale heuvel was. Wat een ontdekking!

De bouw van de Egyptische piramides was een hele prestatie.
Een piramide bestaat uit wel 2 miljoen stenen die elk 2500 kilo
wegen. De piramidevorm is heel stabiel en daarom konden
piramides zo hoog gebouwd worden. Duizenden jaren lang
waren ze de hoogste gebouwen ter wereld. In de moderne
architectuur zien we deze vorm ook terug. Een bekend
voorbeeld hiervan is de glazen piramide van het Louvre, een
museum in Parĳs, maar ook de Bibliotheek De Boekenberg in
Spĳkenisse is gebouwd in de vorm van een piramide.

Rijksmuseum van Oudheden

In Leiden staat het Rĳksmuseum van Oudheden, het nationale archeologiemuseum van
Nederland. In het museum kun je verschillende tentoonstellingen bekĳken, over de
Romeinen en Grieken, maar ook over de Perzen en natuurlĳk de Oude Egyptenaren.
En wist je dat ook Dummie de Mummie graag in het Rĳksmuseum voor de Oudheden
komt. Je kan als bezoeker zelfs een Dummie de Mummie speurtocht volgen of je
verjaardagsfeestje geheel in Dummie-stĳl vieren.

En dan nu aan de slag!

Genoeg vertelt! Je weet inmiddels vast wel hoe jouw piramide er uit moet gaan zien.
Maak voor de zekerheid eerst nog een eenvoudige tekening van jouw piramide, want
een doolhof vol geheime kamers schud je natuurlĳk niet zomaar uit je mouw! Zoek
vervolgens een mooie plek uit in Minecraft. En je weet het: één blokje in Minecraft is
ongeveer 1 x 1 x 1 meter.

Klaar? Insturen maar!

Elke maand presenteren wĳ via het YouTubekanaal van de
BiebBouwers een nieuwe Minecraft challenge. Deze uitdagende
bouwopdrachten hebben altĳd een link met erfgoed of met
jeugdliteratuur en zĳn in eerste instantie gericht op bouwers in de
leeftĳd van 9 tot 14 jaar uit de provincies Noord-en Zuid-Holland.
Natuurlĳk vinden wĳ het leuk wanneer bouwers uit andere provincies
met deze opdrachten aan de slag gaan. Zĳ dingen alleen niet mee voor
de prĳzen. Voor meer informatie kun je terecht op de website van
Probiblio.

Website:
Rĳksmuseum van Oudheden

Video: SchoolTV Piramides

https://www.youtube.com/channel/UCfB9tqGODQ8QYaldBbmYqGA
https://www.probiblio.nl/producten/erfgoed/biebbouwers
https://www.probiblio.nl/producten/erfgoed/biebbouwers
https://www.rmo.nl/tentoonstellingen/vaste-tentoonstellingen/egypte/
https://www.rmo.nl/tentoonstellingen/vaste-tentoonstellingen/egypte/
https://schooltv.nl/video/de-bouw-van-een-egyptische-piramide-30-jaar-hard-werken/

