
met de klaspop Jules een dagje op vakantie aan zee
Een dagje aan zee

OMSCHRIJVING
Samen met hun klaspop ontdekken de allerkleinsten een 
strandhuisje vol verrassingen. In een wereld vol fantasie 
ontdekken ze de natuur. Voelen aan dieren, ruiken, meeva-
ren op de golven, vissen in de zee, duiken in het water en 
ook helemaal tot rust komen op het strand: alles beleven 
ze samen met hun klasvriend. Deze activiteit is speciaal 
ontwikkeld voor de eerste en tweede kleuterklas en gaat 
volledig binnen door.

DOELGROEP 1ste en 2de kleuter  

DUUR 1 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum
en minstens 1 leerkracht

PERIODE januari - december

GROEP maximum 25 kinderen  

PRIJS €60 

EXTRA Dit pakket gaat volledig binnen 
door.

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



Een dagje aan zee
De begeleider verwelkomt de kleuters en vertelt dat ze 
naar het huis van Jules gaan. Ze hebben het samen met 
Jules over 2 vriendjes, nl. het konijn en de eekhoorn. 
Wat eten ze? Waar wonen ze? De kinderen voelen aan de 
diertjes en ontdekken zo dat er heel wat verschillen zijn in 
kleur en vorm en dat niet alle diertjes even zacht zijn.

Nadien gaan de kleuters met Jules naar zee. Aan zee gaan 
we met behulp van een zeil een duikje nemen in het water. 
De kleuters stappen over de steeds wilder wordende 
golven. Daarna gaan ze zoals visjes in het water zwemmen. 
Wat een belevenis!

De kinderen maken kennis met heel wat dieren die aan 
onze kust voorkomen: zeemeeuwen, mossels, krabben, 
visjes, kreeften, … . Met hengels en emmers vissen ze de 
ganse zee leeg!

Jules wordt moe van die ganse dag aan het strand en hij 
gaat naar bed. De kinderen bekijken nog enkele beelden 
van andere dieren die slapen: de één met zijn kop op zijn 
rug, de ander in een mandje, er zijn zelfs dieren die slapen 
met open ogen! Nadat ze enkele manieren van slapen 
besproken hebben, komen ze zelf tot rust met wat sfeer-
muziek.

Dit educatief project werd ontwikkeld door het Depar-
tement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse 
overheid en afgestemd op de eigen locatie door de dienst 
Natuur- en Milieueducatie van de provincie 
West-Vlaanderen.


