
Programma’s  
Peuters: 

Met de allerkleinsten gaan we op bezoek bij de dieren op de boerderij, we zorgen er 

voor dat de diertjes voldoende eten en water hebben. Voor ons is het belangrijk dat 

de kinderen een leuke voormiddag beleven met allerhande leuke ervaringen. 

Daarom brengen we hen in direct contact met de dieren. Na het contact met de 

dieren maken we nog een wandeling in het bos. 

- Duur: 2 uur  

- Prijs: 3 euro per kind 

- Het hele jaar door mogelijk. 

Kleuters:  

Terra is ziek 

Tijdens een wandeling in het bos brengen we op een speelse manier de 

klimaatproblematiek aan bij de kinderen.  

- Duur: 2 uur  

- Prijs: 4 euro per kind 

- Mogelijk van april tot en met september. 

Kabouterpad 

We gaan op stap in het bos langs het Kabouterpad. Op dit pad moeten de kinderen 

allerhande leuke opdrachten oplossen. Op deze manier leren ze het bos op een heel 

plezante manier kennen. 

- Duur: 2 uur  

- Prijs: 4 euro per kind 

- Mogelijk van april tot en met september. 

Brood bakken (enkel derde kleuter!) 

iedereen maakt zijn eigen brood met eerlijke ingrediënten. We mengen gist, water, 

bloem en water en maken er een lekker deeg van. Daarna kneden we ons te 

pletter om de gist zijn werk te kunnen laten doen. Terwijl de broodjes in de oven 

zitten spelen we een leuk spel. 

- Duur:  2.30 uur  

- Prijs: 6 euro per kind 

- Mogelijk van april tot en met september.  



Eerste graad basisonderwijs 

Brood bakken 

iedereen maakt zijn eigen brood met eerlijke ingrediënten. We mengen gist, water, 

bloem en water en maken er een lekker deeg van. Daarna kneden we ons te 

pletter om de gist zijn werk te kunnen laten doen. Terwijl de broodjes in de oven 

zitten spelen we een leuk spel. 

- Duur:  2.30 uur  

- Prijs: 6 euro per kind 

- Het hele jaar door mogelijk. 

Insectensafari 

Gewapend met loepen en zuigpotjes speuren we in het gras en stuiken naar onze 

kleinste vrienden op de boerderij. Ze zijn met miljoenen: bijen, wespen, kevers en 

wantsen. Na deze ontmoetingen met deze diertjes zijn wij er van overtuigd dat je 

ze zeer interessant vindt. 

- Duur: 2 uur  

- Prijs: 4 euro per kind 

- Mogelijk van april tot oktober 

Soep met veggie-balletjes 

Met verse seizoensgebonden groentjes gaan we aan de slag om een lekkere gezonde 

soep te maken. We maken ook balletjes voor in de soep. Uiteraard gaan we ook 

genieten van onze zelfgemaakt soep. Wij voorzien ook wat lekker brood voor bij 

de soep! 

- Duur: 2 uur  

- Prijs: 8 euro per kind 

- Het hele jaar door mogelijk. 

Bosverhalen 

Leuke spannende verhalen over dieren en planten prikkelen de fantasie van de 

kinderen. Deze verhalen zijn steeds gekoppeld aan leuke natuurweetjes en 

opdrachten. 

- Duur: 2 uur  

- Prijs: 4 euro per kind 

- Het hele jaar door mogelijk. 

  



Tweede graad basisonderwijs 

Nestkastjes + insectenhotel 

Met de kinderen gaan we aan de slag met houten planken, zagen, hamers en nagels om 

een aantal nestkastjes en insectenhotels te maken. We werken in een aantal groepjes die 

samen aan 1 stuk werken. De groep mag zelf kiezen of ze de kastjes en hotels meenemen 

naar school om daar uit te hangen of ze in het bos rond Hoeve te Coucx willen hangen. 

- Duur: 2 uur  

- Prijs: 4 euro per kind 

- Het hele jaar door mogelijk. 

 

Bosspel  

De bedoeling van het spel is om via allerhande opdrachten zoveel mogelijk van  “Doeraks” 

te verdienen. Afhankelijk van hun keuze voor moeilijke of makkelijke opdrachten kunnen 

de kinderen meer of minder punten verdienen. Ook gaan we aan de slag met jokers en 

bonuspunten. Door middel van dit leuke spel komen de kinderen meer te weten over bomen, 

vogels, insecten,….  

- Duur: 2 uur  

- Prijs: 4 euro per kind 

- Het hele jaar door mogelijk. 

Een grote vogel wil ik zijn 

Vogels, je hoort ze wel maar je ziet ze niet. Of toch. Wat maakt een vogel zo bijzonder? 

Is een vogel slim? Met opdrachten en spelletjes komen de kinderen veel te weten over onze 

gevleugelde vrienden. 

- Duur: 2 uur  

- Prijs: 4 euro per kind 

- Van maart tot november mogelijk 

Brood bakken 

iedereen maakt zijn eigen brood met eerlijke ingrediënten. We mengen gist, water, 

bloem en water en maken er een lekker deeg van. Daarna kneden we ons te 

pletter om de gist zijn werk te kunnen laten doen. Terwijl de broodjes in de oven 

zitten spelen we een leuk spel. 

- Duur:  2.30 uur  

- Prijs: 6 euro per kind 

- Het hele jaar door mogelijk. 

  



Derde graad Basisonderwijs 

Biodiversiteit 

biodiversiteit, zo belangrijk voor het voor bestaan van de wereld. We maken de kinderen 

bewust van het belang van biodiversiteit. Na een “theoretisch” gedeelte, spelen de kinderen 

een spel om meer inzicht te krijgen in de samenwerking van de verschillende 

natuurelementen. Een zeer leerrijke activiteit. 

- Duur: 2.30 uur  

- Prijs: 4 euro per kind 

- Het hele jaar door mogelijk. 

Weet wat je kookt 

We maken een vegetarisch gerecht met eerlijke producten. De kinderen maken zelf hun 

maaltijd klaar en uiteraard genieten ze allemaal samen van dit lekker gerecht. 

- Duur: 3 uur  

- Prijs: 4 euro per kind 

- Het hele jaar door mogelijk. 

Blik onder water 

Schrijvertje of schaatsenrijder? De kinderen gaan op zoek naar waterdiertjes. Samen 

proberen we om de gevonden diertjes een naam te herkennen en de juiste naam te geven. 

Ook stellen we ons de vraag hoe deze diertjes in het water kunnen leven, waar zitten ze in 

de winter? 

-  Duur: 2 uur  

- Prijs: 4 euro per kind 

- Van mei tot half oktober 

Zoem, zoem,….bijen 

We laten de kinderen in dit programma kennis maken met de wondere wereld van de 

honingbij en de solitaire bij. Wat doen al die werkbijen en wat is de taak van de koningin. 

Na de kennismaking krijgen de enkele opdrachten om de verschillende taken van de bijen 

nog beter te begrijpen 

- Duur: 2.30 uur  

- Prijs: 5 euro per kind 

- Het hele jaar door mogelijk. 

 


