
Verhalend parcours in de kruidentuin waarbij de 
zintuigen centraal staan

Ronalds reis

OMSCHRIJVING
Ronald de rups werd na een hevige storm uit zijn huis 
geblazen. Helemaal in de war gaat hij op zoek naar zijn 
huis. Onderweg komt hij vrienden tegen, elk met een 
talent (zintuig). De vrienden willen Ronald helpen, maar 
schakelen eerst de hulp in van de kinderen. Bij elke vriend 
wordt er één zintuig in de kijker gezet. Zo moeten de 
kinderen ruiken, proeven, horen, voelen en zien. Ronalds 
reis voert de kinderen doorheen de kruidentuin en laat ze 
op een speelse manier kennismaken met planten(delen) en 
dieren.

DOELGROEP 2de en 3de kleuter   

DUUR 2 uur 

BEGELEIDING door bezoekerscentrum en 
minstens 1 leerkracht

PERIODE april – juni en september – oktober

GROEP maximum 25 leerlingen

PRIJS € 60

EXTRA aangepaste kledij en schoeisel 
voorzien 

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
051 27 55 57 - 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



Ronalds reis
Kennismaking met Ronald
Een hevige storm heeft Ronald de rups uit zijn huis geblazen. 
Hij is helemaal in de war en vindt zijn huis niet terug. Samen 
met de kinderen gaat hij in de kruidentuin op zoek naar 
zijn huis. Onderweg ontmoeten Ronald en de kinderen zijn 
vrienden: Victoria de vlinder, Vladimir de vlieg, Milo de muis, 
Sandro de slak en Koen de kever. Elk van deze vrienden 
hebben een talent, die ze graag aan de kinderen willen tonen. 
Samen met de kinderen en zijn vrienden, zoekt Ronald naar 
zijn huis.

Victoria de vlinder
Victoria de vlinder is kok. Proeven is haar beste talent. Ze 
heeft hiervoor een speciale roltong. Victoria daagt de kinderen 
uit om verse kruiden uit de kruidentuin te proeven. Het is aan 
de kinderen om de smaken (zoet, zout, …) te herkennen.

Vladimir de vlieg
Vladimir de vlieg is oogmeester. Met zijn facetogen kan hij zien 
als de beste. Vladimir daagt de kinderen uit om hun ogen goed 
te gebruiken en op zoek te gaan naar planten. 

Milo de muis
Milo de muis kan muziek maken als geen ander. Bijna elk 
instrument kan hij bespelen. Met zijn grote oren kan hij goed 
horen. Met het geluid van ratelende gedroogde vruchten, 
zaden en blaadjes, test hij het gehoor van de kinderen.

Sandro de slak.
Sandro de slak is de voelspecialist. Elke dag opnieuw moet hij 
met zijn buik over allerlei oppervlakken gaan. Geen onder-
grond is hem onbekend. Sandro laat de kinderen voelen aan 
kruiden. Het is nu aan de leerlingen om de ‘voelschijven’ met 
de juiste plant te combineren.

Koen de Kever
Koen de kever heeft een parfumwinkeltje.  Ruiken, dat kan hij 
goed. Koen laat de kinderen aan planten ruiken. Benieuwd wie 
van hen, het geurpotje bij de juiste plant kan plaatsen.

Op zoek naar het huis
Om de kinderen te belonen en om Ronald te helpen geeft 
elke vriend een tip over het huis van Ronald. Samen met de 
kinderen gaat Ronald op zoek naar de juiste plant.

Feest
Tot slot viert Ronald feest! Hij wil iedereen bedanken voor hun 
hulp.

Dit educatief project werd ontwikkeld binnen de opleiding tot 
kleuterleidster van Vives met de dienst natuur- en milieuedu-
catie van de provincie West-Vlaanderen.


