Reiskriebels

We vliegen mee met
ooievaarskoppel Kobe en Cora
OMSCHRIJVING
Elk voorjaar maken ooievaars de grote reis vanuit het warme zuiden naar het Zwin. Ook het ooievaarskoppel Kobe en Cora keren
elk jaar naar het Zwin terug.
We maken kennis met Kobe en luisteren naar hun spannende reisverhalen. Daarna is het onze beurt om op vliegreis te vertrekken!

DOELGROEP

3de kleuter en 1ste graad lager onderwijs

DUUR

2 - 2,5 uur

BEGELEIDING

door bezoekerscentrum en minstens
1 leerkracht en 1 extra begeleider

PERIODE

april - oktober*

GROEP

maximum 25 kinderen

PRIJS

€60/gids + € 4/kind

EXTRA

aangepaste kledij en schoeisel voorzien

* Meeste kans op ooievaars in het voorjaar

LOCATIE EN RESERVATIE
Bezoekerscentrum Bulskampveld
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
T 050 55 91 00 - E bulskampveld@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld
Bezoekerscentrum De Blankaart
Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide
T 051 54 59 48 - E blankaart@west-vlaanderen.be
www.blankaart.be
Bezoekerscentrum De Palingbeek
Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
T 057 23 08 40 - E bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/palingbeek
Bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2, 8660 De Panne
T 058 42 21 51 - E 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
T 056 23 40 10 - E gavers@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/gavers
Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
T 050 60 70 86 - E info@zwin.be
www.zwin.be
Ontdek het overzicht van alle educatieve modules op
www.klasbakken.be

We veranderen in echte ooievaars, eten onze buik rond en bereiden ons goed voor op onze vlucht naar het Zwin. Zou ons nest er
nog zijn of is het stuk gewaaid? We beschermen onze eieren voor
de vossen en leren voedsel verzamelen als de beste. Na al deze
avonturen wordt het tijd om onze vleugels weer te strekken en
vliegen we terug… richting zuiden. Vliegen jullie mee?

Reiskriebels
Kobe
De kinderen maken kennis met de handpop Kobe. Kobe vertelt waarom hij en zijn familie elk jaar de grote reis naar het Zwin maken.
Hij wil de kinderen graag voor een dagje omtoveren in echte ooievaars.

Reisverhaal
De begeleider vertelt het reisverhaal van Kobe aan de hand van het prentenboek ‘Lentekriebels’, geprojecteerd op groot scherm.
Nadien worden de kenmerken van een ooievaar besproken. De kinderen mogen zelf klepperen en krijgen elk ooievaarsvleugels: zo
veranderen ze in echte ooievaars.

Vliegreis
De kinderen leren flapperen, zweven en cirkelen met hun ooievaarsvleugels. Als ze voldoende hebben geoefend zijn ze klaar om de reis
naar het Zwin aan te vatten.

Nest veroveren
Als de ooievaars aankomen in het Zwin zoeken ze hun oude nest op. Soms wordt er al eens gevochten, want elke ooievaar wil de beste
plek voor zijn nest. De kinderen spelen een stoelendans met vogelnesten. Wie behoudt het langst zijn nest?

Eierenroof
Als het nest is afgewerkt, legt het vrouwtje enkele eieren. De ooievaars moeten hun eieren goed beschermen, want er liggen altijd
vijanden op de loer die wel een eitje lusten… Vandaag zijn de vossen aan de haal gegaan met de eieren! De ooievaars proberen hun
eieren terug te veroveren. Zal het hen lukken?

Vrije observatie
De kinderen krijgen even de tijd om op adem te komen en te genieten van het uitzicht op het park en de Zwinvlakte. Met een beetje
geluk zien ze echte ooievaars vliegen!

Voedsel verzamelen
Na 33 dagen komen de jongen uit het ei. In het begin worden ze nog gevoederd, maar na enkele weken kunnen ze al hun eigen voedsel
zoeken. De kinderen worden in groepjes verdeeld en spelen een estafettespel: elk groepje probeert zoveel mogelijk voedsel te verzamelen met de ooievaarssnavel.
Na hun buikje rond gegeten te hebben, vliegen ze terug naar het warme zuiden.

Afsluitgesprek
De activiteit wordt afgesloten met een evaluatiegesprek.

