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35. Noordzeeslag
• in Duinpanne
• 3de tot 6de leerjaar (max.25)
• €60, 2 uur, met gids

36. Zee-expert
• in Duinpanne
• 5de + 6de leerjaar (max.25)
• €60, 2 uur, met gids

37. expeditie duin
• rond Duinpanne
• 5de + 6de leerjaar (max.25)
• €60, 2 uur, met gids

39. Op weg naar 2030
• in Duinpanne
• 5de + 6de leerjaar + 1ste graad secundair 
   (max. 25)
• gratis te ontlenen, €15 voor gebruik in 
   lokaal bij ons met eigen begeleiding, 
   €60 met gids voor 1 uur

42. kustexplo
• strand, Esplanade bij standbeeld Leopold I
• 1ste graad secundair (max. 25)
• €60, 2 uur, met gids

46. Veldwerk bos en duin
• rond Duinpanne
• 1ste graad secundair (max. 25)
• €60, 2 uur, met gids
• €15 eigen begeleiding

47. water
• duinpoel Duinpanne
• 2de graad secundair
• €60, 2 uur, met gids. 

48. ecologie
• rond Duinpanne
• 2de graad secundair
• €60, 2 uur, met gids

51. Oosthoek
• van Duinpanne naar de Oosthoekduinen
   en terug
• secundair
• €60, 2 uur, met gids

53. Westhoek
• duinen, paviljoen einde Schuilhavenlaan
• secundair
• €60, 2 uur, met gids 

56. hoeduinengroeien
• van Duinpanne naar de duinen en terug
• 2de + 3de graad secundair (max. 25)
• €60, 2 uur, met gids

58. Kruien
• strand, De Rampe (einde Bortierplein)
• secundair (max. 25)
• €75 zonder en €135 met extra natuurgids

61. Labo
• strand, de Rampe (einde Bortierplein)
• secundair
• €60, 2 uur, met gids

1. Ge-Peuter aan zee 
• strand: De Rampe (einde Bortierplein)
• peuters (max.25)
• €60, max. 2 uur(pauze inbegrepen), 
   met gids

4. Gepeuter in bos en duin 
• rond Duinpanne
• peuters (max.25)
• €60, max. 2 uur(pauze inbegrepen), 
   met gids

6. Beestig plezand
• rond Duinpanne
• peuters + 1ste kleuter (max.25)
• €60, max. 2 uur(pauze inbegrepen), 
   met gids

8. Zandmannetjes 
• strand: De Rampe (einde Bortierplein)
• 2de + 3de kleuter (max. 25)
• €60, 2 uur, met gids

10. Duinpad
• rond Duinpanne
• 2de + 3de kleuter, 1ste leerjaar (max.25)
• €60, 2 uur, met gids

13. Juffertje
• rond Duinpanne
• 3de kleuter (max.25), in voorjaar
• €60, 2 uur, met gids

15. schaduw
• tuin Duinpanne
• 1ste + 2de leerjaar 
• €0,50/leerling, eigen begeleiding

17. Bloemenkraam
• in Duinpanne
• 1ste + 2de leerjaar (max.25)
• €70 (kostprijs extra materiaal inbegrepen) 
    2 uur, met gids. 

Tips voor een stranduitstap
• Bekijk de getijdentabel bij Nieuwpoort en kom bij laag water. 

• Zorg dat je leerlingen goed gekleed zijn. Aan het strand is het al snel enkele 
graden frisser dan in het binnenland. 

• Laarzen zijn vaak geen overbodige luxe. Bij warm weer kunnen schoenen uit.

• Een oude (katoenen) sok of washandje zijn handig om strandvondsten in op te 
bergen. Het waait niet zo snel weg en het vergroot de plastic soep niet.

• Een fluitje voor jezelf (kan je fluiten op een schelp?!) en eventueel snel 
herkenbare kledij (sjaal, hesje, pet,...) voor de leerlingen kunnen helpen op het 
uitgestrekte strand. 

• Je blijft verantwoordelijk voor je groep. Jouw enthousiasme werkt aanstekelijk 
bij leerlingen.

Tips voor een bezoek aan de Expo
• Starten kan om 9.45 uur, om 13 uur of om 15 uur. Er kunnen maximum 

4 groepen op hetzelfde moment starten. Kom iets vroeger zodat de kinderen 
nog naar het toilet kunnen en de rugzakken opgeborgen kunnen worden. 
Zo kan de gids op tijd starten.

• Voor de 1ste graad LO werken we met een octopus, voor de 2de en 3de graad 
LO met ‘Sterre’ en voor het secundair met een natuurgids.

• De leerlingen lopen niet vrij doorheen de Expo. Er is een gids maar ook de 
leerkracht heeft een actieve rol tijdens het bezoek.

Tips voor je middagmaal
Op ons domein staan picknicktafels. Die mag je vrij gebruiken. Wil je echter op ons 
gezellig terras zitten of in de bar binnen? Reserveer dan je bezoek op voorhand. 
Een drankje per persoon is wel verplicht aan te kopen. Breng een afvalarme 
picknick mee.

18. Arthropodes
• tuin Duinpanne
• kleuters en lager
• €1/leerling, eigen begeleiding

19. Zeeprofje
• in Duinpanne
• 3de + 4de leerjaar (max. 25)
• €60, 2 uur, met gids  

21. plasticsoep
• strand, ophalen in Duinpanne
• 3de + 4de leerjaar
• gratis, eigen begeleiding.

23. speurneus
• rond Duinpanne
• 3de + 4de leerjaar (max. 25)
• €60, 2 uur, met gids

25. zeekomkommer
• strand, Esplanade bij standbeeld Leopold I
• lager (max. 25)
• €60, 2 uur met gids
• gratis te downloaden voor eigen 
   begeleiding!

26. KRIEBEL(-BEESTENSPEL)
• rond Duinpanne
• 3de tot 6de leerjaar (max. 25)
• €60, 1 uur, met gids; €15 eigen 
begeleiding

29. Expozee
• expo in Duinpanne
• lager en secundair (max. 25)
• €2/leerling, 2uur, met gids

33. duinenreservaten
• rond Duinpanne
• 5de + 6de leerjaar (max.25)
• €60, 2 uur, met gids
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