Contact en reserveren
Prijzen

Contact

• Een dagprogramma op maat kost € 7,50
per kind.
• Er is betaald parkeren. Parkeerkaarten
speciaal voor schoolreisjes: € 2,- per auto.

Wil je een schoolreisje boeken of wil je meer
informatie? Neem dan contact op met het
Bezoekerscentrum of de contactpersoon
scholen, Linda de Jong (dinsdag, donderdag
en vrijdag) 06 - 101 755 98.

NAAR BUITEN !

Praktische info
Bezoekerscentrum De Kennemerduinen
bevindt zich bij de hoofdingang van het
Nationaal Park Zuid-Kennemerland en
zwemwater ’t Wed, aan de Zeeweg naar
Bloemendaal aan Zee.

Schoolreisje?
Boek een buitendag
in de Kennemerduinen

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en
het Bezoekerscentrum zijn vrij toegankelijk.
Wij zijn geopend van dinsdag tot en met
zondag.

VOOR ONZE DUURZAME BEDRIJFSVOERING ZIJN WIJ AL TWEE MAAL BELOOND MET DE
GREEN KEY GOUD EN VOOR ONS GEBOUW MET EEN BREEAM CERTIFICAAT EXCELLENT
VOOR DUURZAAM BOUWEN. DAAR ZIJN WE TROTS OP!

In de sporen van de wisent of Vosje Vos lopen? Een bekeuring
uitschrijven als hulpboswachter? Als strandjutter langs het strand
juni 2016 • beeld: nico blom, ruud maaskant
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struinen? Of alles te weten komen over de dieren in het park?
Het kan allemaal in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland!
Boek nu bij het Bezoekerscentrum een educatieve buitendag met
de hele klas.
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WAT WIL JE DOEN?

SPEUREN
IN DE DUINEN

Voor een geslaagde buitendag maken we in
overleg graag een programma op maat.
Dagprogramma’s zijn mogelijk van april t/m
oktober.

RUGZAKJES EN SPEURTOCHTEN

SPELEN IN DE DUINEN

Hulpboswachter (Speurtocht met rugzak)

Leer hoe Ko en zijn familie leven in de duinen.

7 t/m 10 jr

max. 2 u

0,5 km

6-9

JAAR

6 t/m 9 jr

0 km

JAAR

3 t/m 5 jr

Het Grote Boswachter Bordspel
6 t/m 10 jr

0 km

± 1u

Kruip in de huid van de boswachter. Doe alle opdrachten
en kom als eerste bij de finish!
Een bordspel van 7 bij 10 meter
dat je buiten kunt spelen.

et hoogste aantal ogen gooit mag beginnen en
eeft gegooit vooruit. Wie als eerst op vak 39
grote vakken hebben een bijzondere betekenis:

STIJN
KONIJN

1 km

±1u

Hoe leven konijnen in de duinen? Waar worden ze geboren,
wat eten ze en wie zijn hun
vriendjes? Kleuters ontdekken
de wereld van
Stijn Konijn.

1 km

± 1,5 u

Dieren in de duinen
groep 3 - 4 - 5

2 km

± 1,5 u

Een actieve excursie waarbij leerlingen de dieren
en hun leven in het duinlandschap leren kennen.

Van Parnassia tot Kardinaalsmuts
groep 5 - 6 - 7

2 km

± 1,5 u

Hoe overleven planten in het
zanderige duingebied? Aan
de hand van allerlei proefjes
krijgen leerlingen meer inzicht
in het ecosysteem in de
duinen.

± 1,5 u

Stijn Konijn (Kleuter speurtocht)

± 1,5 u

Wat is er leuker dan spelen
met de wind? Ontdekken en
beleven speciaal voor jonge
kinderen. De windopdrachten
hangen in tasjes aan het windscherm bij ’t Wed.

groep 1 - 2

Land van wind en water
groep 5 - 6

3-5

Windekind
4 t/m 7 jr

3 km

Vosje Vos neemt je mee naar
het magische rijk van Koning
Eik. Met een rugzak vol geVosje
kleurde toverzakjes ga je de
Vos
geheimen van het Toverbos
ontdekken. Kijk, voel en
beleef!

max. 2 u

De wisent verjaagt de vos,
de vos eet het konijn en het
konijn is sneller dan de wisent.
Vereenvoudigde versie, speciaal
voor jongere kinderen.

±2u

Vosje Vos (Speurtocht met rugzak)

Duindierenspel junior
5 t/m 8 jr

3 km

Volg de enige echte opleiding
tot hulpboswachter. Kijk met
een konijnenkijker, vind de weg
met een kompas en schrijf een
bekeuring uit voor overtreders!

Kruip in de huid van een dier
in het Nationaal Park en verover de vlag van de tegenpartij!
Een jaag- en renspel, geïnspireerd op Levend Stratego.

Op pad met een deskundige gids

Ko Duinkonijn

Duindierenspel
0,5 km

SCHOOLEXCURSIES

zelf regelen:
1 begeleider per groepje van 4 kinderen

VOOR GROEPEN TOT 30 KINDEREN
8 t/m 14 jr

LEREN IN DE DUINEN

3 km

± 1,5 u

Strandexcursie met zoek- en belevings
opdrachten.

Strandjutter van Kennemerland
groep 7 - 8

3 km

±2u

Speels onderzoek naar de
elementen en zeediertjes: word
een echte strandjutter!

Boswachter te voet of op de fiets
groep 4 - 8

4 km

± 1,5 u

Excursie met een onderwerp
naar wens, zoals zoogdieren,
grote grazers of geschiedenis
in de duinen.

PAUZE
Tijdens een programma op maat is er pauze
op het speelterrein Koevlak. Alle ruimte om
vrij te picknicken, te spelen, te voetballen, of
te zwemmen in ‘t Wed.

ETEN EN DRINKEN
Het Duincafé zorgt op aanvraag voor
een biologisch fruit-ijsje van Nice (€ 1,50)
of een zakje bio-chips (€ 0,90). Lunch is
ook mogelijk. Voor meer informatie:
06 - 250 401 49.

