
speelse en creatieve doe-opdrachtjes rond zee, strand 
en duin 

Boreas

OMSCHRIJVING
Boreas is een veldwerkpakket speciaal voor kinderen. Het 
bestaat uit een strandzeil dat dienst doet als windscherm, 
maar tevens de spil vormt voor allerlei activiteiten. Boreas 
is ideaal om van de uitstap naar zee een boeiend en 
speels feest te maken. Via een verhaal over Boreas, die 
bij de Grieken de god van de noordenwind was, komen de 
kinderen in contact met  
natuurelementen. Ze maken kennis met de wind die heftig 
trekt aan je kleren of zachtjes over je haren aait, ze turen 
over het zeil met hun zeekijker, ze ontdekken verschillende 
schelpen, ze maken muziek met hun strandvondsten,… 
Dit veldwerkpakket laat kinderen toe om op een speelse 
manier de wereld van strand en duin verder te verkennen.

DOELGROEP 2de en 3de kleuter   

DUUR 2 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum
en minstens 1 leerkracht of  

PERIODE april –  september  

GROEP maximum 25 kinderen  

PRIJS €60 of gratis (zelf begeleiden) 

EXTRA Zorg voor aangepaste kledij. 

 Module kan ook op andere locatie • info: contacteer bezoekerscentrum
 Zelf begeleiden mogelijk na afspraak • gratis 

LOCATIE EN RESERVATIE
Bezoekerscentrum Bulskampveld 
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
050 55 91 00 - bulskampveld@west-vlaanderen.be 
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

Bezoekerscentrum De Blankaart
Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide
051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be
www.blankaart.be

Bezoekerscentrum De Palingbeek
Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
057 23 08 40 - bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2, 8660 De Panne
058 42 21 51 - duinpanne@west-vlaanderen
www.duinpanne.be

De Voelsprieterij - ’t West-Vlaamse hart
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
050 40 32 82 - wim.devarrewaere@west-vlaanderen.be
www.voelsprieterij.be

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
056 23 40 10 - gavers@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/gavers

Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
050 60 70 86 - info@zwin.be
www.zwin.be

Ontdek het overzicht van alle educatieve modules op
www.klasbakken.be



Boreas
Wat zit er in Boreas?
- vlaggenstok 
- waarnemingskaarten 
- nylon doeken 
- wasknijpers
- houten hamer 
- weerkaarten 
- strandvisjes 
- potloepen
- strandzeil 
- gekleurde linten 
- waslijn 
- zeekijker
- vlaggetjes 
- een windvis 
- werkbrochure 

Boreas is een veldwerkpakket speciaal voor kleuters. 
Het bestaat uit een strandzeil dat dienst doet als 
windscherm, maar tevens de spil vormt voor allerlei 
activiteiten. Boreas is ideaal om van de uitstap naar zee 
tegelijk een boeiend en speels feest te maken.
Via een verhaal over Boreas, die bij de Grieken de god van 
de noordenwind was, komen de kinderen in contact met 
natuurelementen. Zo maken ze kennis met de wind die 
heftig trekt aan je kleren of zachtjes over je haren aait, 

ze turen over het zeil met hun zeekijker, ze ontdekken 
verschillende schelpen, ze maken muziek met hun 
strandvondsten en doen een dansje.
Dit veldwerkpakket laat kleuters toe om op een speelse 
manier de wereld van strand en duin verder te verkennen.
Zoals steeds bij veldwerk gaat veel aandacht naar 
het gebruik van alle zintuigen, prikkelen van de 
nieuwsgierigheid, experimenteren en onderzoeken.
Boreas bestaat uit activiteiten voor op het strand 
of in het duin.

Boreas zit verpakt in een katoenen draagtas (strandzeil) en 
een rugzakje.
Het draaiboek maakt een onderscheid tussen activiteiten 
voor op het strand of in het duin. Naargelang de 
mogelijkheden en het weer kan de leerkracht daaruit 
kiezen.

Boreas kan je gratis ontlenen in de tien kustgemeenten en 
dus ook in Duinpanne.
Reserveren is aangewezen.
Het draaiboek kan je eventueel apart aankopen of gratis 
downloaden op de webshop van de provincie West-
Vlaanderen.
Vergeet alvast je rubberen laarzen niet! 
En duffel de kleuters warm in.


