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RESERVEER TIJDIG UW VOORJAARSMODULE
in bezoekerscentrum de blankaart!

Reservaties door basisscholen uit de gemeenten Veurne, 
Alveringem, Diksmuide, Koekelare, Kortemark, Houthulst, 
Langemark-Poelkapelle en Lo-Reninge genieten vanwege 
het Regionaal Landschap Westhoek 50% korting!

Mogelijks krijgen ook andere gemeenten rechtstreekse 
financiële ondersteuning via de eigen milieudienst.

Proef van ons aanbod op woensdag 13 maart 2019.

Inschrijven via wim.packet@west-vlaanderen.be t.e.m. 
1 maart, met opgave van twee modules die je wenst te 
leren kennen. Een bevestiging volgt. Deelname is gratis.

Programma
13.30 u. Onthaal met koffie

13.40 u. Inleiding en algemene info

13.50 u. Eerste sessie kennismaking met de gekozen modules

14.35 u. Tweede sessie kennismaking met de gekozen modules

15.15 u. Pauze

15.30 u. Kennismakingssessie Leren in, met en van de natuur. 
Over buiten leren als methodiek met meer dan natuur 
alleen!

16.30 u. Voorziene einde

1. Kabouterpad (kleuter)

Op het bospad wijzen kabouters de weg 
naar zelfgekozen zintuiglijke belevingsop-
drachtjes. Ze laten de kinderen ook zingen, 
springen, voelen, luisteren, zoeken,… Op 
deze wijze wordt een boswandeling onge-
twijfeld nog leuker dan het al is!

2. Floepje zoekt poel (3de kleuter + 1e graad)

Floepje is bijzonder! Maar Floepje is vooral 
nieuwsgierig en dus op zoek. Op zoek naar 
wat belangrijk is voor een waterdier. Stap 
je mee in het verhaal van waterweetjes en 
natte speeltjes?

3. Zoem zoem, de geheime koffer
 (3de kleuter + 1e graad)

In een bijenpakje gaan we op zoek naar de 
verdwenen bijen. Stap voor stap komt er 
weer leven in onze bijenkast en leren we hoe 
de bijtjes samenleven. Er wordt gelopen, 
gebouwd, gedanst, gepuzzeld en zelf geprikt! 
Uiteindelijk bereiken we een echte bijenkast 
en proeven we de smaak van hun honing.

4. Broekventje vertelt (2de graad)

Leven aan de rand van een vallei is won-
derlijk: het water en de wind, de stilte en de 
sterren, de vogels en de vruchten. Het ver-
haal van het broekventje laat ons stilstaan 
bij dagdagelijkse dingen in het broekland 
aan de IJzer. Wedden dat zelfs kinderen er 
even stil van worden?

5a. Duik eens in de poel (BC Blankaart) / 
5b. Paddenpoel (Oostvleteren) (2de graad)

Een kennismaking met het rijke leven in 
de poel. Kikkers, padden en salamanders 
kruisen wel eens ons pad. Zin om ook even 
het minder gekende volkje boven water te 
brengen? Misschien ken je al het boots-
mannetje? Spannend wordt het wanneer de 
bloedzuiger of de waterschorpioen zich laat 
zien. Wie er ook boven water komt,  schep-
pen leert ons hoe ieder diertje op een eigen 
maniertje door het (water)leven gaat…

6. Op stap met natuurgids (2de graad)

een NAtuurGIds neemt je niet alleen mee 
in het verhaal van de Blankaart, ook in dat 
van het seizoen. Elke maand verandert de 
natuur immers van kleed. Nagi zal met 
plezier aanwijzen waar de parels hangen… 
(mogelijk met fluisterboot)

7. Uilen met ballen! (2de graad)
Buiten maken we op een speelse manier 
kennis met onze uilen: hoe herken je ze en 
hoe leven ze? Daarna duiken we ook het 
labo in om uit te pluizen hoe hun menu 
eruit ziet…

8. Amai, mijn botten! (3de graad)

In het eerste uur wordt kennisgemaakt 
met de typische en belangrijke natuur van 
De Blankaart. In het tweede deel wordt 
dieper ingegaan hoe natuur op zijn best 

kan worden. Dan steken we de handen uit 
de mouwen. Klaar om te ploeteren en te 
sleuren voor meer en betere natuur?

9. Het spook van de Blankaart (3de graad)

In drie deelgroepjes gaan de leerlingen 
op eigen houtje zoeken naar drie locaties. 
Naast het Blankaartverhaal en de natuur-
verkenning, komt ook telkens een spook 
op de proppen. Uiteindelijk wordt het ware 
gelaat van het spook kenbaar gemaakt...

10. Moord in de poel (3de graad)

Detectivespel naar leven in en rond een 
poel. Op een speelse manier worden enkele 
bewoners van de poel voorgesteld. 
In deelgroepjes gaan ze op zoek naar de 
moordenaar van één van hen. Tijdens hun 
onderzoek maken de kinderen kennis met 
voedselrelaties (wie eet wie?) en ontstaat er 
een heus voedselweb. Ook de plantengroei, 
de vorm van de poel en de kwaliteit van het 
water komen aan bod. Een activiteit voor 
speurders die zin hebben in nattigheid!

De Paddenpoel in Oostvleteren kan je leren kennen op woensdag 20 maart om 14.30 uur.


