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Handleiding Leerkracht 

Excursie “Ko Duinkonijn” 
 

Bijlagen:  1. Uitnodigingsbrief voor de kinderen van Ko Duinkonijn. 

   2. Tekeninformatie 

 

Doelgroep: Groep 1, 2 en 3 

 

Duur activiteit: 1,5 uur 

 

Doel:  De kinderen leren de wereld van de duinkonijnen kennen aan de hand van opdrachten  

   waarbij de theorie wordt afgesloten met een doe-opdracht. De kinderen leren over de  

   verschillende duindieren; hoe je kunt zien dat er dieren in de duinen wonen terwijl je ze 

   niet ziet (spoorzoeken), waar duinkonijnen leven en wat duinkonijnen eten. De opdrachten 

   worden afgewisseld met spelletjes. 

 

De excursie: De leerlingen gaan samen met een gids naar de duinen rondom het Wed. Aan de hand van 

   verschillende opdrachten, spelletjes en vragen komen ze meer te weten over de dieren die 

   er in de duinen wonen en de verschillende duinlandschappen. 

 

Voorbereiding door de leerkracht in de klas 

 

 Uitnodiging (bijlage) voorlezen in de klas op de dag zelf of de dag voor de excursie. 

 Extra lessuggesties: 

o Themahoekje maken in de klas  

o Bij het bezoekerscentrum zijn een aantal (opgezette) 'leendieren' beschikbaar. Deze kun je 

voorafgaand aan de excursie lenen en in de klas te zetten. Bel voor meer informatie 

Bezoekerscentrum De Kennemerduinen (023-54 11 123) 

o Filmpjes kijken in de klas: 

Konijn uit blokken http://m.schooltvbeeldbank.nl/video.html?id=20131001_konijn01&c=pk 

Schutkleuren http://m.schooltvbeeldbank.nl/video.html?id=20121203_schutkleuren01&c=pk 

Wat eet een konijn http://m.schooltvbeeldbank.nl/video.html?id=20110616_konijn01&c=pk  

 

 

Verwerking achteraf door de leerkracht in de klas 

 

 Nabespreken van de excursie met de kinderen, eventueel in een kringgesprek. 

 Kleurdiploma’s uitdelen aan de kinderen. 

 

 

 

http://m.schooltvbeeldbank.nl/video.html?id=20131001_konijn01&c=pk
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Ontvangst bij het Bezoekerscentrum De Kennemerduinen + excursie 

 

 De kinderen worden door de gidsen van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland ontvangen in het 

Bezoekerscentrum De Kennemerduinen. 

 Na een korte inleiding in het bezoekerscentrum gaan de kinderen onder begeleiding van 2 gidsen 

naar buiten voor de excursie. 

 De kinderen worden in twee groepen verdeeld.  Voor iedere groep is er één gids. 

 In de duinen doen de kinderen diverse speelse opdrachten waarbij het duinkonijn centraal staat. 

 De excursie eindigt bij het bezoekerscentrum. 

 In het bezoekerscentrum kunnen de kinderen voor of na de excursie gebruik maken van het toilet. 

 

 

Kledingadvies en spelregels tijdens de excursie 

 

 Houd er rekening mee dat de excursie grotendeels buiten plaatsvindt, in het duingebied. Er zal 

voornamelijk over onverharde paden gelopen worden. Eventueel kunt u de ouders het volgende 

kledingadvies meegeven: dichte schoenen en bedekkende kleding i.v.m. brandnetels en teken. 

 Bij regenachtig weer: regenkleding en laarzen. 

 Rugzakken en tassen graag achterlaten in de auto. 

 Eten en drinken voor aanvang of na de excursie. 

 Van leerkrachten en ouders wordt tijdens de excursie een actieve houding verwacht. 

 Laat de natuur in zijn waarde; pluk geen bloemen, breek geen takken van bomen, gooi afval in de 

afvalbak en niet op de grond, houdt afstand van dieren. 
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Algemene informatie  

Bezoekerscentrum De Kennemerduinen 
 

Bezoekadres en contactgegevens 

Bezoekerscentrum De Kennemerduinen 

Zeeweg 12  

2051 EC Overveen 

Tel: 023-54 11 123 

Contactpersoon scholen: Linda de Jong 

Mail: info@np-zuidkennemerland.nl 

 

Routebeschrijving 

Vanuit Haarlem/Overveen: 

Neem bij de rotonde aan het einde van de Militairenweg in Overveen de afrit richting 

Zandvoort/Bloemendaal aan zee. Ga na 200 meter rechtsaf naar het parkeerterrein Koevlak.  

Let op! Bij gebruik van GPS voer in: Zeeweg 12 Bloemendaal 

 

Parkeren 

Op de dag van de excursie is er tegen een gereduceerd tarief van € 1,50 per kaart, een uitrijdkaarten te koop 

aan de balie van het bezoekerscentrum. 

 

Openingstijden 

Dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. 

Maandag gesloten (m.u.v. voorjaars-, mei-, herfst- en Kerstvakantie). 

Gesloten op 1e Kerstdag, 1 januari en Koningsdag. 
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Bijlage I – Uitnodigingsbrief voor de kinderen van Ko Duinkonijn 

 

 

Lieve Kinderen, 

 

Jullie krijgen vast niet iedere dag een brief op school. Deze brief is niet geschreven voor 

de juffen en meesters. Maar speciaal voor jullie. 

 

Ik zou het heel leuk vinden als jullie bij mij op visite komen. Dan zien jullie hoe ik 

leef. Ik woon in de duinen samen met mijn familie en vrienden. 

 

De duinen liggen vlak bij zee het is er heel erg mooi. Misschien zijn jullie er al eens 

geweest. Er leven heel veel planten en dieren in de duinen. Misschien gaan jullie die 

wel ontmoeten als jullie bij mij langskomen. Als jullie alvast op school bedenken hoe de 

duinen eruit zien en wie er allemaal wonen, dan zorg ik ervoor dat jullie bij mij op 

bezoek kunnen komen. 

 

Tot snel! 

Met de groeten van Ko  

 

 

 

Oh ja, als jullie het raadsel oplossen weten jullie misschien wel wie ik ben? 

 

Wie woont er in de duinen, diep onder de grond? 

Wie eet daar groene struiken? 

Wie heeft een grasspriet in zijn mond? 

Wie kan heel goed horen en goed ruiken? 

Wie heeft scherpe nagels en een zachte vacht? 

Als je ’t weet, zeg het dan heel zacht... 

 

 



 

Leerkrachtenhandleiding - Ko Duinkonijn 
 

Bijlage 2 - Tekeninformatie 
 
 


