
waarnemingstocht en poppenspel rond zee, strand en 
duinen

Flar en Flora

OMSCHRIJVING
Flar en Flora wijzen je de weg langs een natuurleerpad.
Bij elke halte langs het parcours, dat je uitzet op het strand 
of in de duinen, hoort een doe-opdrachtje. In het tasje dat 
de kinderen meedragen zit alle materiaal dat ze nodig 
hebben om die uit te voeren. Zo worden op een speelse 
manier, via zintuigelijke waarnemingen, enkele begrippen 
rond zee, strand en duin bijgebracht. Gaandeweg groeit 
hun betrokkenheid met wind en water. Schelpen en 
aanspoelsels komen uitvoerig aan bod. We proberen met 
de kinderen samenhang en relaties op het strand en in de 
duinen te ontdekken.

DOELGROEP 1ste graad lager onderwijs

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 Dit is een buitenactiviteit,
hou rekening met het weer

 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



Flar en Flora
De materialen zitten verpakt in twee lichte plastiek koffers.
Het draaiboek ‘Flar en Florapad’ voorziet je van de nodige 
informatie voor het opzetten van een natuurleerpad.

Het poppenspel staat er volledig in uitgeschreven. Voor 
strand en duin vind je een aangepast programma.

Wat zit er in het Flar en Florapad?
- zeekijkers
- stuk natuurtouw
- opzetloepen
- rode sjaal
- 5 Flora-borden
- Flar en Florazakjes
- potloepen
- werkbrochure
- duinzakjes met opdrachten
- poppenstel Flar en Flora (apart bijvragen)
- strandzakjes met opdrachten
- set groene opdrachtkaartjes op zoek naar voedsel

Hoe werk je met het Flar en Florapad?
Bij de houten figuurtjes Flar en Flora (elk vijf) horen een 
reeks opdrachten. Je kan de figuurtjes uitzetten in het 
duin of op het strand. Aan de hand van de opdrachten 
(opdrachtvelden) doorlopen de kinderen in groepjes het 
traject.
Het ‘Flar en Florapad’ bevat de voornaamste materialen 
die nodig zijn om de activiteiten uit de bijhorende bundel uit 
te voeren.

De kinderen speuren naar Flar en Flora en ontdekken 
iedere keer nieuwe opdrachten. Op hun speelse tocht 
krijgen alle kinderen een kleurig zakje met veldwerk-
materialen. Het kunnen werken met deze materialen 
verhoogt de betrokkenheid.


