
speelse en creatieve doe-opdrachtjes in bos en duin 
rond Duinpanne 

Juffertje Groen

OMSCHRIJVING
Samen met Juffertje Groen ontdekken de kinderen het 
natuurgebied rond ‘Duinpanne’. Op een korte wandeling 
vallen ze van de ene in de andere verrassing en elk seizoen 
geeft wel één geheim prijs. De bloemen in het voorjaar, 
de kikkers die baden in een zomers zonnetje, de prachtige 
herfstkleuren in het bos, een winters landschap... alles 
vormt een uitdaging voor Juffertje Groen. 
En... misschien krijg je wel eekhoorntjes te zien.

DOELGROEP 3de kleuter en 1ste graad lager 
onderwijs

DUUR 2 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum
en minstens 1 leerkracht

PERIODE januari - juni

GROEP maximum 25 kinderen  

PRIJS €60 

EXTRA Dit is een buitenactiviteit. 
Hou rekening met het weer.

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



Juffertje Groen 
Via de zintuigen leren de kinderen meer kennen over de 
natuur in de tuin van het bezoekerscentrum.
Bij aankomst verwelkomt Juffertje Groen de kinderen aan 
de hand van een gedicht. Ze nodigt de kinderen uit om mee 
op stap te gaan in de wonderlijke natuur. Ze wil dolgraag de 
mooiste plekjes van haar tuin tonen.

De kinderen krijgen een kaartje om de hals met één van de 
symbooltjes. Zo zijn ze meteen in groepjes verdeeld.
Bij de eerste halte hebben we het over bomen. We gaan op 
zoek naar kriebelbeestjes en bekijken deze van heel dicht 
bij. Daarvoor maken we gebruik van verschillende materia-
len o.a. loepes, kijkpotjes, petrischaaltjes… Verder worden 
ook jaarringen bekeken en het verhaal ‘Eik is de koning van 
het bos’ wordt verteld.

Aan de volgende stop gaan we wat dieper in op de vlinders; 
we beelden vlinders uit, aan de hand van een fotoreeks 
ontdekken we de groei van een vlinder, maar ook de tong 
van de vlinder wordt van dichtbij bekeken. 
De kinderen spelen het vlinderspelletje. En wie kan de 
foto’s over de groei van deze prachtige insecten nog eens in 
chronologische volgorde leggen?

Op de derde plek leren de kinderen iets bij over vogels en 
het bouwen van hun nesten. De kinderen bouwen in groep 
zelf een nest. Nadien worden de verschillende nesten met 
elkaar vergeleken. In welk nest zou je het liefst wonen? 
Waarom?

Daarna komt het konijn aan de beurt. Hoe vindt een konijn 
zijn weg in zijn donker holletje? De kinderen spelen een 
inleefspel en moeten hier geblinddoekt een touw volgen. 
Toch niet zo eenvoudig hoor!

Uiteindelijk staan we nog even stil bij de vlierstruiken. In de 
lente hebben ze prachtige bloemenschermen, in de herfst 
ontdekken we kleine donkerblauwe besjes. 

Als apotheose mogen de kinderen echte natuurlijke vlier-
bessenlimonade drinken. Dat doen we natuurlijk niet zoals 
mensen drinken, maar we gaan drinken zoals de struiken 
het water uit de grond zuigen…

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.


