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Unieke cultuur en natuur ontdekkingsdag 
voor groep 3 – 8 

start ’s morgens in het Frans Hals Museum met een interactieve tocht 
door het museum en een workshop in het Frans Hals Atelier. Na een 
lunch in de buitenlucht van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
gaat de dag verder in de duinen of aan de zee, waar alle ruimte is om 
de natuur te beleven en ontdekken. 

KijK, ontdeK en doe 

Deze activiteiten worden aangeboden van april 
t/m oktober.
Het ochtendprogramma is in het Frans Hals 
Museum in Haarlem, het middagprogramma 
is bij Bezoekerscentrum De Kennemerduinen 
in Overveen of aan zee, bij strandslag  
Parnassia in Bloemendaal aan Zee.

Dagprogramma:
10.00 - 12.00  Frans Hals Museum
12.00 - 13.30  vervoer en lunch in de buitenlucht
13.30 - 15.00   buitenprogramma in de duinen 

(groep 7/8 aan zee tot 15.30 uur)

Kosten
Dit dagprogramma kost € 325,- voor klassen 
tot 30 kinderen. Inclusief parkeerkosten bij de 
duinen. Exclusief vervoer en lunch.

Optioneel bij te boeken:
Lunch: wit bolletje jam, bruin bolletje bio-
logische kaas, pakje appelsap à € 3,50 pp
Lekkers: waterijsje à € 0,70, zakje chips à 
€ 0,80.

Informatie en reserveren
Judith Reitsma T 023 511 5853 of  
reserveringen@franshalsmuseum.nl

Nationaal Park Zuid-Kennemerland
Bezoekerscentrum De Kennemerduinen 
Zeeweg 12 
2051 EC Overveen  
www.np-zuidkennemerland.nl

Frans Hals Museum
Groot Heiligland 62 
2011 ES Haarlem 
www.franshalsmuseum.nl 

informatie en reserveren

NIEUW: SCHOOLREISJES



   GROEP 3 En 4 

Dieren binnen en buiten

Samen met een museumgids speuren de 
kinderen naar honden, poezen, olifanten 
en andere dieren op schilderijen en maken 
zij korte opdrachten. Daarna luisteren zij 
naar een mooi dierenverhaal en maken een 
dierenmasker waarmee zij samen op  
de foto gaan. 
‘s Middags ontdekken de kinderen welke 
dieren er in de duinen wonen en welke 
avonturen die beleven. De gids helpt om 
diersporen te ontdekken. Holen van vossen 
en konijnen, afdrukken van hertenpootjes en 
knaagsporen. Er zijn altijd dieren en sporen 
van dieren te vinden!

   GROEP 5 En 6 

Feesten en buitenleven

Hoe vierden de mensen feest in de Gouden 
Eeuw? Wie ging er naar de kermis en wie naar 
de schuttersmaaltijd? En wat voor feestkleren 
waren er toen? Dat ontdekken de kinderen 
op de schilderijen. Daarna is er een filmpje 
over dansen en feestvieren en vervolgens een 
workshop Maak je mooiste feest pak/jurk.
’s Middags gaan de kinderen de duinen in. 
De gids vertelt over het leven van dieren en 
het werk van de boswachter in de duinen. Wat 
deed de jachtopziener vroeger en wat doet 
de boswachter nu? De kinderen kunnen de 
boswachter fijn een handje helpen. 

   GROEP 7 En 8 

Schutters en jutters

Wat zijn schutters? En waarom zitten zij zo 
gezellig te eten op de Schuttersstukken van 
Frans Hals? Dat ontdekken de kinderen in 
de digitale presentatie het fenomeen Hals en 
de interactieve museumtocht. In de schilder-
workshop hanteren zij het penseel à la Frans 
Hals. Ter afsluiting maken we een echte 
schuttersfoto met alle kinderen verkleed als 
schutter. 
’s Middags is het heerlijk uitwaaien aan zee. 
Al strandjuttend ontdekken de kinderen de 
invloed van de elementen en ervaren en meten 
zij golven, wind en zand. De strandvondsten 
worden natuurlijk ook verzameld en bekeken: 
welke dieren leven hier en wat is de invloed  
van de mens? 

   GROEP 5 En 6 

Begeleiding

De activiteiten in het museum en buiten wor-
den begeleid door enthousiaste, deskundige 
gidsen. Er is 1 gids per 15 kinderen.
De school zorgt zelf voor begeleiding van de 
kinderen tijdens de lunch, algemeen toezicht 
op de kinderen en vervoer naar beide locaties.

‘s ochtends cultuur en creativiteit 
in het Frans Hals Museum

‘s middags naar buiten in het  
Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Hebt u wensen of vragen 
over het programma? Wij 
helpen u graag en kunnen 
ook een programma op 
maat voor u samenstellen.


