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Provinciaal Bezoekerscentrum 

De Panne
De Nachtegaal

Basisonderwijs
Aanbod

2017-2018

In de cafetaria van De Nachtegaal zijn er 100 plaatsen beschikbaar. Mits reservatie en 
mits afname van een drankje kan er een lunchpakket opgegeten worden. De volledige 
prijslijst is beschikbaar op de website. 
Buiten zijn er picknickbanken zonder consumptieverplichting ter beschikking. 

Openingsuren Bezoekerscentrum 
Dinsdag tot en met zondag van 10 tot 17 uur. Juli, augustus, september, feestdagen en 
weekends (van krokusvakantie tot en met herfstvakantie) tot 18 uur.

Gesloten op maandag (groepen op afspraak), behalve tijdens schoolvakanties en op feest-
dagen. Jaarlijks gesloten van 1 tot en met 22 december en op 25 december, 1 en 2 januari.

Gratis toegang

Meer info?
Olmendreef 2 – 8660 De Panne
T + 32(0)58 42 21 51 / E nachtegaal@west-vlaanderen.be

www.west-vlaanderen.be/nachtegaal



Gratis aangeboden 
modules (reservatie verplicht)

In de vaste tentoonstelling en de domeintuin van 
De Nachtegaal zijn verschillende zoektochten te 

beleven om op een leuke en boeiende manier kennis te 
maken met de zee, het strand, de duinen en zeedieren.

 Route 10, route 28 en route 57: zoektochten in het museum met stickers of woordzoe-
kers afhankelijk van de leeftijd 

 Schaduwtocht: zoektocht naar silhouetten van zee- en stranddieren in de duinentuin 
voor de 1ste graad

 Piratentocht: schattenjacht in de duinentuin voor 2de en 3de graad

Zelf te begeleiden modules (reservatie verplicht)

Onderstaande educatieve pakketten kunnen zelf begeleid worden mits afspraken met 
De Nachtegaal. Indien gewenst kan er ook een gids voorzien worden. Neem zeker contact 
op voor meer informatie.

2de en 3de kleuterklas
 Boreas: speelse en creatieve doe-opdrachtjes rond zee, strand en duin
 Kabouterpad: zintuiglijke opdrachtentocht in het bos 

1ste graad 
 Flar en Flora: waarnemingstocht en poppenspel rond zee, strand en duin
 Op stap met de boskoffer: veldwerkpakket voor in het bos

2de en 3de graad
 Op stap met de boskoffer: veldwerkpakket 

voor in het bos
 Zeekoffer: koffer met didactisch 

materiaal over de zee

Door De Nachtegaal begeleide modules 
(reservatie verplicht)

De Nachtegaal beschikt over verschillende educatieve pakketten die door bekwame 
gidsen worden begeleid. De modules duren 2 uur en kosten 50 euro per module. Het 
aantal deelnemers wordt beperkt tot 25 personen.

Kleuter en 1ste graad
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2de Een dagje aan zee: met de klaspop Jules een dagje op vakantie aan zee

2de

3de Beestig Duinpad: een speelse zoektocht naar dieren in bos en duin 

3de Juffertje groen: speelse en creatieve doe-opdrachtjes in bos en duin 

3de Op een grote paddenstoel: verhalend speur- en opdrachtenparcours 
rond paddenstoelen

3de Zoem, zoem… de geheime koffer: speelse ontdekkingstocht over het 
leven van de honingbij

Bloemenkraam en schelpenhandel: knutselen van strandbloemen en 
kennis maken met enkele schelpjes

Strandwandeling: begeleide excursie op zoek naar schatten van de zee

2de en 3de graad
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Kriebelbeestenspel: spel waarbij kriebelbeesten gezocht, 
geobserveerd en vergeleken worden

Speurneuzen in bos en duinen: doe-opdrachten boordevol zintuiglijke 
waarneming in bos en duin

Strandwandeling: begeleide excursie op zoek naar schatten van de 
zee

Noordzeeslag: spel over zeedieren die lijden onder milieuproblemen

Zeesnuisteren met de strandjutter: strandvondsten worden van 
dichterbij bekeken

Zwanzen over zwammen: ontdekkingstocht rond paddenstoelen en 
schimmels

Biodiv’je: educatief spel rond biodiversiteit

De bijzaak wordt hoofdzaak: leren over bijen en bijengame Hive Live 
spelen op IPads (45 minuten)

Duinen beleven: wandeling langs de informatieborden in de 
educatieve tuin

Duinen in kleur en vorm: artistieke workshop natuurbeleving

Duinenreservatenspel: educatief spel rond natuurbeheer en 
natuurbehoud

Insecten onder de loep: interactieve insectenwandeling


