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EDUCATIEF PROGRAMMA
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Zoektochten
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Op pad met de Dieren-zoekkaart (peuter, 1ste kleuter)
Op knuffeltocht met lammetje (peuter, 1ste en 2e kleuter)
Zeg het met een pootje (3e kleuter en 1ste graad lager)
Zoektocht Hekserij op de boerderij (2e en 3e graad lager)
Grote verhalen voor kleine oortjes
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Derde kleuter en eerste graad
Tweede graad
Derde graad
Ontlenen van educatief materiaal
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Thema Bos

Eind 2021 is er gewerkt aan een educatief programma, zowel in school- als in gezins
verband. Er is keuze uit begeleide workshops, zoektochten en educatieve koffers.
Het aanbod begeleide workshops verschilt van maand tot maand, telkens
aangepast aan een andere leeftijd. We werken in kleine groepjes via een doorschuifsysteem. Zo beperken we het aantal kleuters of leerlingen in de binnen
locaties. Buiteneducatie is nog steeds de norm, gezien de nog steeds geldende
coronamaatregelen.
Leerkrachten kunnen ook zelf, met hun klasbubbel, de boerderij ontdekken.
Hiervoor zijn er zoektochten op maat van elke leeftijd of een parcours met audio
verhalen. De zoektochten helpen gericht kijken én ontdekken. Ze dagen klein en
groot uit om spelenderwijs de boerderij en de dieren beter te leren kennen.
De verrassende audioverhalen laten je geboeid luisteren naar de leuke weetjes
over de dieren. Luisteren naar een voorleesstem terwijl je oog in oog staat met
de dieren waarover verteld wordt. Als dat niet leuk is! Er zijn ook educatieve
koffers die je kan uitlenen.
De kinderboerderij investeerde in nieuwe speeltuigen om kinderen nog meer te
doen bewegen in de natuur. Probeer zeker ook eens het gloednieuwe hindernissenparcours met blotevoeten-pad en de twee glijbanen uit!
Naast het scholenaanbod, staat er ook een reeks cursussen en lessen voor
volwassenen en gezinnen op het programma. Er komt een themadag rond bijen
en gedurende de paasvakantie voorzien we opnieuw een leuk parcours voor
gezinnen met kleine kinderen.
Voor elk wat wils. Alle details van het aanbod vind je verder in deze brochure.

Het Kabouterpad

Tot binnenkort misschien?
Het team van de kinderboerderij

De Boskoffer
Thema Zee
De Zeekoffer van Faldido (2e en 3de graad lager)
Flar en Florapad (1ste graad lager)
Knapzak van Boreas met windzeil (peuter en kleuter)
Contact en bereikbaarheid
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Hoe inschrijven?
2

3

Begeleid aanbod
voor scholen

KOSTPRIJS PER KLASGROEP | € 2 per kind met min. van € 30 per klasgroep
Info en reservatie via email via kinderboerderij@nieuwpoort.be.

APRIL & MEI 2022
BOER OP PAD

FEBRUARI 2022
DE GROENTEN(PROEF)KAMPIOEN

3E KLEUTER, 1E EN 2E GRAAD LAGER

• Bezoek aan de volkstuintjes en de kruidentuin
• Opmaak startpakket voor witloof
• Proef jij wat ik proef? Zie jij wat ik zie? Kan jij iets ruiken?
Onze zintuigen worden op scherp gezet…
• Wat dachten jullie van groenten- bingo of groenten-memorie?
• De ‘proefkampioen’ wordt even in de ‘groentjes’ gezet
VLIJTIG VILTEN
•
•
•
•

1E, 2E EN 3E GRAAD LAGER
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Over schapen, lammetjes, hun verzorging, hun verblijfplaats en eten/drinken
Van wol tot draad: wassen, kaarden, spinnen, weven...
Over verwerking van wol vroeger en nu
Hoe gebeurt de verwerking van wol in landen als Peru, Afrika,…
waar ambachtelijk spinnen en weven nog steeds dagelijkse kost is

KABOUTERTJE WIE KRIEBELT DAAR?

KLEUTER

• Over kippen en hun verblijfplaats op de boerderij (slaapplaats, eetplaats,
broedplaats…)
• Hoe zien ze eruit? De kalkoenen, de pauwen en de eenden?
• Eitjes breken, bakken en proeven
• Tekeninitiatie Kuiken en ei
• Bezoek aan het Ei-paleis
• Inleef kippenverhaal Een kip van niks, over de zoektocht naar je eigen talent

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

1E EN 2E GRAAD LAGER

JUNI 2022

MAART 2022

BLIJ MET EEN EI

Ga je mee curieuze neuzen op de boerderij ?
Steek maar je handen uit de mouwen!
Boerderijquiz of klompencroquet?
Afsluiter: proevertje met schapen- en geitenkaas, honing, noten, appels, popcorn...

LOL MET WOL

Bezoek aan de schapenstal
Waar komt wol vandaan?
Even terug in de geschiedenis, wanneer en waar ontstond ‘Vilten’
Van ruwe wol tot een creatie van vilt

TOK TOK WIE ZIT DAAR IN DAT EI?

•
•
•
•

KLEUTER

1E EN 2E GRAAD LAGER

Kijk, wat een ei! Oh wat een veer! (vergelijken van grootte, kleur, vorm…)
Bezoek aan verschillende boerderijvogels
Wie is een nestvlieder, wie een nestblijver?
Iedere vogel eet zoals hij gebekt is: zie jij de verschillen?
Vogelgriep: Oei, wat nu?
Over vogels en hun verzorging
Afsluiter: De grote Vogelquiz

KLEUTER

• Ontdekkingstocht naar de kleine diertjes van de boerderij, in de moestuin,
de compostbak, de bijenhal, het speelbosje, de vlindertuin én in de sloot
• Leer nieuwe kriebeldiertjes kennen aan de hand van zoekkaarten/prenten
• Korte tekeninitiatie: maak zo tot in detail kennis met je lievelingsinsect
TO BEE OR NOT TO BEE		
•
•
•
•
•
•
•

Het bijzondere leven van de honingbijen versus de wilde bijen
Het werk van imker
Bijen en boeren
Bezoek aan de bijenhal en het insectenhuis
Wie doet mee met de ‘Wilde bijen-bingo’?
Met een vergrootglas de bloemen en de bloesems onderzoeken
Maken van zaadbommetjes

BROOD BAKKEN
•
•
•
•
•

1E EN 2E GRAAD LAGER

1E, 2E EN 3E GRAAD LAGER

Van granen zaaien tot oogsten, vroeger en nu
Kennismaken met de verschillende granen en pseudogranen
Hoe gebeurt de verwerking van graan tot meel?
Het leven van de bakker, vroeger en nu
Zelf je meergranenbroodje bakken!
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Zoektochten
OP PAD MET DE DIERENZOEKKAART
(PEUTER EN 1E KLEUTER)
Met een dierenzoekkaart in de hand verken je de
kinderboerderij met de leerkracht.
Diertje gevonden? Stickertje kleven!
Duur activiteit: 1 uur | Prijs: gratis

OP KNUFFELTOCHT MET LAMMETJE
(PEUTER, 1E EN 2E KLEUTER)
De dieren op de kinderboerderij moeten ook in hun
eigen bubbel blijven. Daardoor is Lammetje een beetje
verward en kan ze haar knuffelvriendjes niet meteen
terugvinden. Helpen jullie mee zoeken met Lammetje?
Het zoeken wordt afgewisseld met een liedje, versje en
kleine opdrachtjes. Vergeet jullie kleurplaten niet aan te
vragen om terug mee te nemen naar de klas!
Duur activiteit: 1 uur | Prijs: gratis

ZEG HET MET EEN POOTJE
(3E KLEUTER EN 1E GRAAD LAGER)
Hé, er is hier precies een diertje gepasseerd? Herken jij
aan de pootafdruk over welk dier het gaat?
Pootafdrukken vormen de basis van deze zoektocht.
Verken de boerderij volgens een vast parcours en kom
meer te weten over de boerderijdieren en hun pootjes.
Duur activiteit: 1.5 uur | Prijs: gratis

HEKSERIJ OP DE BOERDERIJ
(2E EN 3E GRAAD LAGER
EN GEZINNEN MET OUDERE KINDEREN)
Heksje Cornelia neemt je mee op en rond de kinderboerderij. Ze laat je proeven van een stukje cultuur
en een hapje natuur. Tal van heksenopdrachten en
het ontcijferen van heksentekens brengen je naar de
verborgen schat.
Duur activiteit: 2 uur | Prijs: €1.5 per zoektochtboekje.
Een pakketje met info voor de leerkracht inbegrepen.
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Grote verhalen
voor kleine oortjes
Zet je oortjes open en ga mee op stap op de
Kinderboerderij! Aan de hand van een tiental
audioverhalen leer je de dieren beter kennen.
Wisten jullie al dat een koe vier magen heeft en
de tanden van een konijn altijd blijven doorgroeien? Dit en nog veel meer komen jullie
te weten tijdens eens educatieve en auditieve
rondleiding.
De fragmenten kan je via QR code aan de
dierenverblijven met je tablet of smartphone
scannen. Er kan een mobiele luidspreker geleend worden op de Kinderboerderij zodat de
hele klas kan meeluisteren.
DERDE KLEUTER EN EERSTE GRAAD

1,5 uur

Tijdens deze korte fragmenten doorspekt met
leuke weetjes komt enkel de basis aan bod. Een
mannelijk schaap noemen we een ram en een
vrouwelijk schaap een ooi.
De klemtoon ligt op het observeren van de dieren. Luister maar eens goed naar welke geluiden
ze maken. Kunnen jullie dit ook?
TWEEDE GRAAD

2 uur

Hebben jullie al eens aandachtig naar de ogen
gekeken van een geit of schaap? De pupillen
hebben een hele andere vorm dan die van ons.
Benieuwd waarom? Het luisterlesje geeft je het
antwoord!
DERDE GRAAD

2 uur

De inhoud van de lesjes van de derde graad is
iets uitdagender. Wat is herkauwen? Hoe noemt
men het jong van een paard en een ezel? Spits
de oren en word een echte dierenkenner. Wie
wint de quiz?
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Ontlenen van
educatief materiaal
We bieden educatieve koffers, met werkbrochure, aan rond het thema bos en
thema zee. Deze kunnen na reservatie ontleend worden mits het betalen van
een waarborg van 50 euro.

THEMA BOS
HET KABOUTERPAD

PEUTER EN KLEUTER

De kinderen zoeken naar de verschillende kabouterfiguurtjes en speuren in de
natuur. Er zijn tal van kleine opdrachten om de zintuigen te prikkelen.
DE BOSKOFFER

LAGER

Deze koffer bevat zoekkaarten, materialen en opdrachten om met de leerlingen
op stap te gaan in het bos of park. Ze krijgen zo de kans om zelf te onderzoeken
en te experimenteren.

THEMA ZEE
DE ZEEKOFFER VAN FALDIDO

2E EN 3E GRAAD LAGER

Deze koffer bevat zoekkaarten, materialen en opdrachten om met de leerlingen
op stap te gaan aan zee. In kleine groepen en met de nodige attributen kan je
op exploratie gaan op het strand.
HET FLAR EN FLORA PAD

1STE GRAAD LAGER ONDERWIJS

Deze koffer bevat tien figuren van Flar en Flora, die zelf kunnen uitgezet worden
op het strand of in de duinen. Om je biotoop te ontdekken kan je zelf een keuze
maken tussen de zee-zakjes of duin-zakjes, met tal van opdrachtjes.
DE KAPZAK VAN BORIAS MET WINDZEIL

PEUTER EN KLEUTER

Deze knapzak en windzeil bevatten allerlei materialen om de zee te ontdekken
via de zintuigen. De noorderwind ’Borias’ speelt hier de hoofdrol.

ANDERE
•
•
•
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compostkoffer
verrekijkers
windmeter
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Aanbod voor volwassenen
en gezinnen
ZATERDAG 19 FEBRUARI

PAASVAKANTIE - 04 T.E.M. 17 APRIL

FRUITBOMEN SNOEILES OP DE KINDERBOERDERIJ

OP TOCHT MET KAATJE EN KO

Organisatie door Velt Westkust-Veurne in samenwerking met Kinderboerderij
De lenspolder.

Wandel mee op de boerderij met Kaatje het Lammetje en Ko het Konijntje. Kijk
en tel je mee? Volg de pijlen voor een leerrijke tocht vol opdrachtjes en leuke
weetjes.

Volwassenen | Aantal beperkt
Kinderboerderij De Lenspolder
€ 4 (leden), € 5 (niet-leden) | Inschrijven verplicht via Velt: Erica Blomme:
tel. 0486 96 94 72 of erika.blomme14@scarlet.be

IN DE PLANNING VOORJAAR 2022
START CURSUS BIJEN
Organisatie door Koninklijke imkerbond uit Houtem in samenwerking met
Kinderboerderij De lenspolder.
Volwassenen | Aantal beperkt

Gezinnen
Gratis

ZOEKTOCHT HEKSERIJ OP DE BOERDERIJ
Heksje Cornelia neemt je mee op en rond de kinderboerderij. Ze laat je proeven
van een stukje cultuur en een hapje natuur. Tal van heksenopdrachten en het
ontcijferen van heksentekens brengen je naar de verborgen schat.
Vanaf 10 jaar
Duur activiteit: 2 uur
€ 1,50 per zoektochtboekje

START CURSUS MOESTUINIEREN

ZONDAG 12 JUNI

Organisatie door Velt Westkust-Veurne in samenwerking met Kinderboerderij
De lenspolder.

DAG VAN VLINDER EN BIJ OP DE KINDERBOERDERIJ

Volwassenen | Aantal beperkt

ZATERDAG 19 MAART
DE GROTE SCHELPENTELDAG AAN ZEE
In samenwerking met Provincie W.Vl., VLIZ, de kustgemeenten en tal van
partners

Voorafgegaan door nocturne over nachtvlinders op 11 juni 2022. De
knutselateliers worden ingerricht in thema. In de diverse infostands ontdek
je allerlei informatie over vlinders en bijen. Ga op vlinderzoektocht in de
vlindertuin en geniet van de kinderanimatie.
Iedereen
Gratis

Iedereen
Zie website www.groteschelpenteldag.be
Gratis
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Contact en bereikbaarheid
Onze kinderboerderij bevindt zich in de Elf Juliwijk 6A te Nieuwpoort. Er is een
parking voor bezoekers op het einde van de J. Cardijnlaan. De boerderij ligt op
3 km van de zee en op stapafstand van de vismijn en het Albert I Monument
met het Westfront.
•
•

•

•

Wij zijn gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Wanneer u
gebruik maakt van de tram dient u af te stappen aan de halte J. Cardijnlaan.
Schoolbussen kunnen, praktisch gezien, geen gebruik maken van onze
parking in het verlengde van de J. Cardijnlaan. Grotere voertuigen parkeren
beter aan de Albert I-laan of parkeren t.h.v. de Dudenhofenlaan 2B.
U kunt ons zowel telefonisch (tel. 058 23 69 86) als per mail
(kinderboerderij@nieuwpoort.be) bereiken van maandag tot en met vrijdag
van 8 tot 12 u. en 13 tot 17 u.
Maandag is de sluitingsdag van de kinderboerderij, dan ontvangen we geen
groepen of individuele bezoekers. Uitzondering voor de schoolvakanties.

HOE INSCHRIJVEN?
Indien u interesse hebt in één van onze activiteiten vragen wij te reserveren via
kinderboerderij@nieuwpoort.be.
Na reservatie via de verkregen link, ontvangt u van ons een definitieve
bevestiging die dient als bewijs. Gelieve dit document mee te nemen op de dag
van de activiteit, of digitaal of op papier.
Tot binnenkort op de kinderboerderij!
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