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Een voorjaar 
vol workshops
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voor jouw klas!

tel:058236986
mailto:kinderboerderij%40nieuwpoort.be?subject=
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peuter / 
kleuter 3e kleuter 1e graad 

LO
2e graad 

LO
3e graad 

LO
1e graad 

SO
buiten

gewoon

programma voorjaar 

voorwoord    3

praktische info workshops  4

educatieve workshops op de boerderij  5

februari  5

Vogels voeren en beloeren        

Dol op wol: een schaapje in vilt        

Liefde is… op de boerderij        

Koekjes bakken met Sint-Varkentijn  vanaf 2e kl.      

maart  6

Tok tok wie zit daar in dat ei?       

Blij met een ei       

Zot van zaadjes       

Een Paasbroodje bakken       

april / mei  7

Boer op pad       

Spinnen en weven: van schaap tot draad       

Lentegroententaartjes bakken       

Parcours: Paard       

juni  8

Kriebelkaboutertjes       

Verborgen boerderijbewoners       

Beestenbezoek       

To bee or not to bee       

zelf begeleiden op de Kinderboerderij  9

Vrij bezoek aan de boerderij       

Heksenzoektocht        

Kaatje & Ko       

Dierenzoekkaart       

zelf op stap met ... 10

De Zeekoffer        

Sponge Plankton en de Plasticsoep       

combineer jouw bezoek met ... 10

Op stap met een natuurgids

Een sportieve activiteit

Een cultuurbezoek of -workshop

op pad naar de Kinderboerderij 11

Met de fiets, de tram, de autobus of de auto

INHOUDSTAFEL2    



laat van je horen!

Heb je suggesties, ideeën, vragen of tips? Of ben 
je op zoek naar een aanbod op maat? We horen 
het graag. Neem contact met ons op via  
Kinderboerderij@nieuwpoort.be.

legende doelgroep workshops

 peuter/kleuter

 3e kleuter

 1e graad lager onderwijs

 2e graad lager onderwijs

 3e graad lager onderwijs

 1e graad secundair onderwijs

 buitengewoon onderwijs

Vraag een bezoek aan voor jouw klas op

visit-nieuwpoort.be/workshopskinderboerderij.

voorwoord

Samen onderzoeken, werken, ontdekken en 
leren is zoveel leuker als je ook eens buiten 
de schoolmuren kan komen: op de boerderij, 
tussen de dieren, onder de bomen... De dieren, 
medewerkers en vrijwilligers op de Kinderboerderij 
in Nieuwpoort geven elke dag het beste van 
zichzelf. En dat willen we met jullie delen. 

We nemen je heel graag mee het voorjaar in, met 
een gevarieerd en seizoensgericht aanbod. Leuk en 
leerrijk voor alle klassen van peuter tot 1ste graad 
secundair, buitengewoon onderwijs inbegrepen. 

Een warm welkom op Kinderboerderij  
De Lenspolder!

We kijken uit naar jullie bezoek!

Bert Gunst  
schepen

Team Kinderboerderij De Lenspolder
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praktische info 
een voorjaar vol workshops

PRAKTISCH4    

algemeen

• Een workshop duurt 1,5 uur, tenzij anders vermeld bij de omschrijving.

 - voormiddag van 9.30 tot 11 u.
 - namiddag 13.30 tot 15 u.
 - andere uren: in overleg

• Er kunnen workshops gevolgd worden van dinsdag tot en met vrijdag, buiten de schoolvakanties.

• Max. 3 activiteiten per klas, per schooljaar

• Overweeg bij grote klassen om de groep te splitsen, zo krijgt iedereen de kans om actief deel te nemen.

• Bedankt om ook bij vrije momenten, vrij bezoek of zoektochten in te zetten op een actieve begeleiding.  
 Zo blijft het zowel voor de kinderen als voor de dieren een aangename ervaring.

• Zorg voor aangepaste kledij. We gaan zo veel mogelijk naar buiten, ook bij minder goed weer.

• Voor info i.v.m. een reservatie bij de cafetaria, mail naar kinderboerderij@nieuwpoort.be.

prijs

Scholen en groepen uit Nieuwpoort Gratis

Scholen en groepen niet uit Nieuwpoort € 2 per deelnemer | min. € 30 per groep en per workshop

Betaling gebeurt met factuur achteraf op basis van het effectieve aantal deelnemers.

Reserveren

Een bezoek, zoektocht of workshop voor het voorjaar van 2023 aanvragen doe je via  
visitnieuwpoort.be/workshopskinderboerderij. We nemen snel contact met je op voor de bevestiging van de activiteit.

mailto:kinderboerderij%40nieuwpoort.be?subject=Reservatie%20cafetaria
http://visit-nieuwpoort.be/workshopskinderboerderij


februari 
educatieve workshops in de Kinderboerderij
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Vogels voeren en beloeren

Dol op wol: een schaapje in vilt

Liefde is… op de boerderij

Koekjes bakken met Sint Varkentijn vanaf 2e kl.

Vogels voeren en beloeren 

Tijdens de wintermaanden is het voor de kleine 
tuinvogels moeilijk om eten en drinken te vinden. Hoe 
kunnen wij hen helpen? We maken kennis met een 
aantal tuinvogels en gaan samen aan de slag om voor 
hen een gezonde, voedzame maaltijd klaar te maken. 
En om de vogels eens van dichtbij te bekijken, halen we 
er ook een verrekijker en een telescoop bij.

    

Liefde is … op de boerderij 

Wat langer licht en een graadje warmer: de lente is 
op komst. De dieren maken zich op voor het drukste 
seizoen van het jaar. Gebied afbakenen, imponeren, 
zingen, roepen, vechten, pronken, verleiden, baltsen, 
paren, nesten bouwen en dan… eindelijk nieuw leven!

Dierenliefde op zijn best op de boerderij: je komt er 
alles over te weten. 

  

Dol op wol: een schaapje in vilt  

Van schapen, wol en vilt tot jouw eigen kunstwerkje. 
Vilten is één van de oudste technieken om van wol een 
stuk stof te maken. We kijken waar de wol vandaan 
komt en gaan zelf aan de slag om in vilt een schaapje te 
maken.

   

Koekjes bakken met Sint Varkentijn  

Sint Varkentijn is op bezoek op de boerderij. Ben jij al 
eens verliefd geweest? Wist je dat ook dieren verliefd 
worden? We gaan voor elk diertje op zoek naar een 
liefje en naar zijn kleintjes. We gaan eens kijken bij onze 
varkens en bakken koekjes voor Sint Varkentijn  

 (vanaf 2e kleuter)   



maart 
educatieve workshops in de Kinderboerderij
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Tok tok wie zit daar in dat ei?

Blij met een ei

Zot van zaadjes

Een paasbroodje bakken

Tok tok wie zit daar in dat ei?  

Tijdens de wintermaanden is het voor de kleine 
tuinvogels moeilijk om eten en drinken te vinden. Hoe 
kunnen wij hen helpen? We maken kennis met een 
aantal tuinvogels en gaan samen aan de slag om voor 
hen een gezonde, voedzame maaltijd klaar te maken. 
En om de vogels eens van dichtbij te bekijken, halen we 
er ook een verrekijker en een telescoop bij.

 

Zot van zaadjes  

Heel wat dieren op de boerderij zijn ‘zot van zaadjes’. 
Ze vinden het heerlijk om de zaadjes te zoeken, ze 
op te pikken, lekker te smullen. Maar waar komen 
die zaden vandaan en hoe smaken ze? Met actieve 
teamopdrachten ontdekken we hoe zaadjes zich 
verspreiden en welke soorten zaden er bestaan. We 
maken een zaadbommetje om jouw buurt op te fleuren.

  

Blij met een ei   

Van wie is dit gespikkelde ei en van wie het groene? 
Wonen alle vogels in een vogelhuisje? En wat zit er 
allemaal in ei? We gaan op zoek naar de dieren in en 
rond de boerderij die eieren leggen, we helpen om 
ze te voederen en misschien mogen wij ook wel eens 
proeven?

   

Een paasbroodje bakken 
2,5 uur 

We gaan zelf aan de slag om brood te bakken zoals 
vroeger. Met chocoladestukjes of rozijnen wordt het 
een heerlijk paasbroodje. Bloem afwegen met een 
oude weegschaal, je deeg goed kneden en opbollen. 
En terwijl het deeg gaat rijzen (of is het reizen?), reis jij 
mee in het verhaal van graan tot bloem.
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educatieve workshops in de Kinderboerderij
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Boer op pad

Spinnen en weven: van schaap tot draad

Lentegroententaartjes bakken

Parcours: Paard

Boer op pad  

Op de Kinderboerderij zijn veel dieren en er is dus 
heel wat werk. Goed opgewarmd? Dan gaan we samen 
aan de slag! Wat hebben de geiten, de bijen, de 
konijnen en de ganzen elke dag nodig? We testen onze 
dierenmanieren en leren welke zorgen ze elke dag 
nodig hebben. Zorgen jullie voor een fijn extraatje voor 
onze lieve dieren? 

 

Lentegroententaartjes bakken  

Een nieuw seizoen breekt aan en in onze moestuin zie 
je de eerste lentegroenten opduiken. We gaan eens 
kijken wat er te oogsten valt en gaan ermee aan de slag 
om een lekker groententaartje te maken. Iedereen kiest 
de ingrediënten en kruiden voor zijn taartje.

    

Spinnen en weven: van schaap tot draad

Ooit, lang geleden, ontstond het idee om van de wol 
van schapen, een draad te spinnen. We gaan op zoek 
naar de evolutie en de verschillende manieren van 
wolverwerking. Wie kent het sprookje van Doornroosje, 
waar prikte zij zich precies aan? We maken kennis met 
het spinnewiel en het weefgetouw en gaan zelf aan de 
slag. Zo neemt iedereen zijn eigen werkje mee naar 
huis. 

   

Parcours: Paard   

We gaan op paardenpad en maken kennis met de 
éénhoevigen op de boerderij: het paard en de ezel ken 
je zeker. Maar wat is een muilezel precies? Test jouw 
kennis over paarden en hun rol in de geschiedenis in 
de paardenquiz. Met recuperatiematerialen maak je 
jouw eigen s(t)okpaardje om het paardenparcours af te 
leggen.
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educatieve workshops in de Kinderboerderij
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Verborgen boerderijbewoners

Beestenbezoek

To bee or not to bee

Kaboutertje wie kriebelt daar?   

Welkom in de wereld van de kabouters en hun 
kriebelvriendjes. We trekken er samen op uit en 
gaan op ontdekking in de verborgen hoekjes van de 
Kinderboerderij. De bijenhal, de kruidenbakken, de 
struiken en het ‘slootje zonder naam’. Wie woont daar? 
Waarom zijn ze zo belangrijk? En is er vandaag ook 
iemand thuis?

  

Beestenbezoek   

Met de jongste kleuters werken we rond 4 dieren op de 
boerderij. We gaan op bezoek bij de duiven, konijnen, 
pauwen en varkens. Met leuke doe-opdrachtjes gaan 
we samen op een boeiende en actieve verkenning.

  

Verborgen boerderijbewoners    

Niet alle bewoners van de Kinderboerderij laten zich 
makkelijk zien. De dieren die zich verschuilen in de 
mesthoop, in de sloot of in de struiken zijn minstens zo 
nuttig als de konijnen, geiten en varkens. Samen gaan 
we actief op zoek naar wie zich verschuilt en welke rol 
ze spelen in de natuur en in ons leven. Kunnen zij de 
wereld redden? En durf jij er eentje te proeven? 

   

To bee or not to bee 

Honingbijen organiseren en werken als geen ander: 
dansen, stuifmeel verzamelen, bloemen bestuiven, 
honingraten verzorgen... Maar voor wie doen ze dat 
eigenlijk? Voor ons, voor hun koningin, voor hun 
kleintjes?... We maken kennis met het bijenvolkje maar 
ook met de solitaire bijen. Kruip eens in een imkerpak, 
proef van onze honing en speel mee met de bijen-bin-
go. Zo leren we op een interactieve manier heel wat bij 
over deze prachtige nuttige dieren.
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zelf begeleiden op  
de Kinderboerderij

ZELF BEGELEIDEN 9     

 DOORLOPEND 

Vrij bezoek aan de boerderij   

Je bent welkom op de boerderij voor een vrij bezoek. 
Gratis, maar wel vooraf te reserveren.  

      

 MAART, APRIL EN MEI 

Kaatje & Ko  

Ga mee op lentezoektocht. Op ontdekking op de 
boerderij met Kaatje en & Ko. 

   

 DOORLOPEND 

Heksenzoektocht  
€ 1,50 per boekje 

Cornelia neemt je mee op en rond de Kinderboerderij. 
Onderweg vind je op 9 infoborden tal van weetjes over 
heksen en de 16de en 17de eeuw, afgewisseld met 
opdrachten. 

De zoektocht bestaat uit 3 delen: 
Heksentekenopdrachten, de Heksenquiz en een 
Schattenjacht.

Eén boekje is ideaal om met een groepje van 3 aan de 
slag te gaan.

 

 DOORLOPEND 

Dierenzoekkaart   

Eenvoudige zoekkaart. Je gaat op zoek naar de dieren 
op de boerderij en kleeft een stickertje wanneer je ze 
hebt gevonden. 

   

Bedankt om ook bij vrije momenten, vrij bezoek of zoektochten in te zetten op een actieve begeleiding.  
Zo blijft het zowel voor de kinderen als voor de dieren een aangename ervaring. 

Vraag een bezoek aan voor jouw klas op visitnieuwpoort.be/workshopskinderboerderij.
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zelf op stap met ...

De zeekoffer   

Wil je met je klas de zee, het strand of de duinen eens 
van naderbij bekijken? Dan is deze Zeekoffer een 
absolute aanrader. Deze veldwerkkoffer bevat tal van 
educatieve materialen (loepen, zoekkaarten, schepjes, 
...) waarmee je deze biotopen op een leuke manier 
beter leert kennen. 

De uitgebreide handleiding bespaart jou, als leerkracht, 
heel wat voorbereidend werk en bevat mogelijkheden 
tot eenvoudige na-verwerking.

  

Sponge Plankton en de Plasticsoep    

12 zeedieren bedenken 12 leuke opdrachten voor 
klassen aan zee. De leerlingen begrijpen spelenderwijs 
wat rommel van mensen met dieren in de zee doet. 
Met de klas ga je op ontdekking langs de vloedlijn, op 
het harde en in het zachte zand. Brengt jouw klas alle 
opdrachten tot een goed einde? 

Makkelijk te begeleiden door de leerkracht zelf.

  

Combineer jouw bezoek aan de Kinderboerderij met ... 

… een uitstap met een natuurgids

… een sportieve activiteit

… een cultuurbezoek of -workshop 

Neem een kijkje op www.visitnieuwpoort.be voor heel 
wat inspiratie.

ZELF OP STAP10    

V.U. Benoit Willaert - Algemeen Directeur 
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort

http://www.visit-nieuwpoort.be


op pad naar de Kinderboerderij

OP PAD 11     

Kinderboerderij De Lenspolder

Elf Juliwijk 6A 
8620 Nieuwpoort

tel. 058 23 69 86 
kinderboerderij@nieuwpoort.be

Vraag een bezoek aan voor jouw klas op

visit-nieuwpoort.be/workshopskinderboerderij.

met de fiets   

De boerderij is makkelijk en veilig bereikbaar langs heel wat fietspaden in de buurt. Bij de ingang van de boerderij 
(Sportpad) plaats je makkelijk je fiets in de fietsrekken.

met de kusttram   

Stap af aan halte Nieuwpoort Cardijnlaan. Je steekt de baan over en wandelt op 5 minuten langs de boomgaard, over 
het voetgangersbruggetje, naar de ingang van de boerderij.

met de bus   

Parking langs de Albert I laan: Je wandelt 5 minuutjes langs de boomgaard, over het voetgangersbruggetje, naar de 
ingang van de Kinderboerderij.

Parking Dudenhofenlaan: Je wandelt 10 minuutjes langs het Sportpad naar de Kinderboerderij.

met de auto   

Parkeer aan het einde van de Jozef Cardijnlaan. De ingang van de boerderij ligt net over het voetgangersbruggetje.

tel:058236986
mailto:kinderboerderij%40nieuwpoort.be?subject=
http://www.visit-nieuwpoort.be/workshopskinderboerderij
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