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Voorwoord
Beste leerkrachten,
In onderstaande bijlage vindt u het nieuwe lesprogrammaboekje van NME “De
Kerkestee”.
NME is een project dat door Kinderboerderij “De Kerkestee” wordt aangeboden
aan alle basisscholen in Hellevoetsluis maar ook in de omliggende gemeentes.
Deze scholen kunnen op aanvraag het boekje ontvangen. De afgelopen jaren
hebben we vast gesteld dat dit een succes is. Dit blijkt uit de reactie van de
kinderen en hun leerkrachten. Ook voor het komende schooljaar hopen weer vele
blijde gezichten op ons terrein te zien.
We kunnen ook vast stellen dat er nog een aantal scholen in Hellevoetsluis zijn,
die nog geen interesse hebben getoond. Dat vind ik jammer ! Maar ik kan dat aan
de andere kant ook wel begrijpen. Toch wil ik deze scholen meegeven dat in dit
schooljaar redelijk met de lessen geschoven kan worden. U kunt zelf bij
aanmelden uw voorkeuren aangeven. Het lesprogramma gaat over diverse thema’s
en wordt spelenderwijs gegeven. Het laat de kinderen denken over onze natuur in
het algemeen. Een leerzaam klassenuitje voor kinderen en leerkrachten.
Laat dit schooljaar uw kans niet verloren gaan. Reserveer tijdig, zodat wij vele
kinderen uit Hellevoetsluis en omstreken kunnen verwelkomen op
Kinderboerderij ”De Kerkestee”.
Met Vriendelijke Groet,
Marcel Wageveld
Beheerder Kinderboerderij ”De Kerkestee”

Overzicht van de lessen
“Ontdek de Kerkestee”
Voor:
Periode:
Tijd:

BSO, Peuterspeelzalen & Groep 1, 2 & 3
hele jaar
9.30 uur of 13.30 uur

Een afwisselende verzameling opdrachten om een bezoek aan de boerderij meer
inhoud te geven. In de kaartenbak zitten opdrachtkaarten over dieren zoals
geiten, ezels of kippen, kaarten over lichaamsdelen van dieren zoals oren,
staarten, hoeven, uiers en kaarten over onderdelen van de boerderij, zoals
gereedschap, voer, poep, de speeltuin en nog veel meer. In kleine groepjes gaan
de kinderen met een begeleider op ontdekkingstocht waarbij ze al hun zintuigen
moeten gebruiken. Deze les is ook zeer geschikt voor onverwachte bezoeken en
voor groepen van buiten Hellevoetsluis.

“Dikkie Dik en de Jas”
Voor:
Periode:
Tijd:

Groep 1 & 2
september – oktober – november – december
9.30 uur

Dikkie Dik gaat uit wandelen. Als hij op de Plattendijk loopt, waait er een fris
windje. Hij besluit om naar de kinderboerderij te gaan. Daar wonen veel dieren
zeg! Hij loopt langs allerlei dieren en vraagt naar hun “jasje”. Als Dikkie Dik
diverse jassen gepast heeft gaan de kinderen buiten op zoek naar stukjes jas.
Deze nemen ze mee naar school en gaan ze op school een jas voor Dikkie Dik
maken.

“Waku Waku 2.0”
Voor:
Periode:
Tijd:

Groep 3 & 4
september, oktober, november & december
13.30 uur

Kan een nijlpaard lachen? Olifanten leggen een ei, of misschien wel 2.
Een zwanger paard eet graag appeltaart? Is een uil zo dom als een ezel?
Of een rund slim als een vos? Een tijger bang als een wezel?
Een mier zo sterk als een os? Hebben wij veel gemeen met de dieren om ons
heen? Maar of het zo is, blijkt in onze quiz.
Deze les is dit jaar voor het eerst in een nieuwe uitvoering. Op het terrein van
de boerderij zijn 15 vragen te vinden. De kinderen moeten elk goed antwoord
(ABC) opschrijven en de oplossing vormt dan een zegwijze.

“De jonge Archeoloog”
Voor:
Periode:
Tijd:

Groep 5 & 6
april – mei – juni – juli
13.30 uur

In deze geheel nieuwe les gaan leerlingen de archeoloog in hun boven halen. De
leerlingen verzamelen op de kinderboerderij en na een korte intro vertrekken ze
naar de natuurspeeltuin. In groepjes gaan ze het terrein verkennen met hun
metaaldetector. Wat zouden ze er allemaal vinden?

“Het mysterie van de Kerkestee”
Voor:
Periode:
Tijd:

Groep 7 & 8
januari – februari – maart
9.30 uur of 13.30 uur

Op de Kerkestee is een mysterie op te lossen. De leerlingen gaan aan de hand van
onder andere zintuig prikkelde opdrachten “tips” verdienen om het mysterie op
te lossen. Andere opdrachten zullen zijn dingen die ze op schoolgeleerd hebben,
maar dan in boerderijstijl verwerkt. Ook op de boerderij zelf zullen aanwijzingen
te vinden zijn. Welke klas zal het mysterie ontrafelen?

Eigen lessen
Voor:
Periode:

alle groepen
In overleg met de boerderij.

Veel natuurlijke onderwerpen spreken de kinderen meer aan als er ook echt iets
te “beleven” valt. Daarvoor kunt u altijd op de boerderij terecht. Op afspraak is
de lesruimte beschikbaar en, indien mogelijk, alle dieren, materialen die u denkt
nodig te hebben. Hoe meer de boerderij benut wordt des te beter het is. Ook is
het niet nodig om iedere keer opnieuw het wiel uit te vinden. Er is al zoveel
ontwikkeld waarvan u kunt profiteren. Heeft u ideeën voor een les, een project
o.i.d., informeer dan eens op de boerderij. Als we het niet zelf hebben, kunnen
wij aan adressen komen om het te verkrijgen.

Scholen buiten Hellevoetsluis
“De Kerkestee” wordt ook bezocht door scholen uit de wijde omgeving en scholen
die mee willen profiteren van het educatieve programma of voor een schoolreisje
komen. Voor alle partijen is het prettig een bezoek wel van tevoren af te
spreken. Bij te veel aanmeldingen houden de Hellevoetse scholen voorrang.

Allergisch voor dieren of hooi?
Voor kinderen die allergisch zijn kan het vervelend zijn om naar de boerderij te
komen. Ervaring leert dat een stofkapje tijdelijk redelijke bescherming kan
bieden. Bij de meeste lessen zijn de kinderen veel buiten, dus is het (hopelijk)
minder bezwaarlijk.

Stage
Naast de stagiaires voor dierverzorging en de maatschappelijke stages zijn ook
leerlingen van de PABO of van culturele opleidingen van harte welkom voor een
stage.

Kosten
De kosten voor een les bedragen € 7,50. De kosten van een les worden achteraf
in rekening gebracht. Ook bestaat de mogelijkheid voor de keuze van een
arrangement, te weten: de school wordt lid van de vereniging kinderboerderij
“De Kerkestee” voor een bedrag van € 75.00 per schooljaar en mag dan met alle
groepen zonder betaling van kosten aan alle lessen deelnemen. De kosten van dit
arrangement worden vooraf in rekening gebracht.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar beheerder01@outlook.com
of een brief te zenden aan Kinderboerderij “De Kerkestee”, Plattendijk 1, 3224
AV Hellevoetsluis. Telefonische aanmelding wordt uit praktische overweging niet
wenselijk geacht.
Bij aanmelding gaarne de volgende gegevens vermelden:
- Naam van de school.
- Contactgegevens van de school (of van 1 leerkracht) (naam, telefoonnummer,
e-mail adres)
- De naam van de gewenste les.
- Om welke groep het gaat en het aantal leerlingen.
- De gewenste periode van de les. In de middag of in de morgen en vergeet niet
uw studie dagen hierbij te vermelden.
- Er wordt getracht voor zover mogelijk aan de wens te voldoen voor welke
periode en welk tijdstip de les wordt aangevraagd. Helaas is dat niet altijd
mogelijk.
- U kunt zich aanmelden tot maandag 11 september 2019, zodat de medewerker
van de kinderboerderij voldoende tijd heeft om een rooster te maken en u
tijdig over het rooster te informeren.

Nawoord
Met de aangegeven en omschreven lesprogramma’s wordt voor alle groepen een
leerzaam aanbod geboden. Mede namens mijn collega’s hoop ik u met uw groep op
de kinderboerderij te mogen ontvangen voor het volgen van een leuke en wellicht
ook interessante les!
Marcel Wageveld,
Beheerder Kinderboerderij “De Kerkestee”
Plattendijk 1
3224 AV Hellevoetsluis
0181 311 484 of 06 25 434 566
beheerder01@outlook.com

Het kopiëren van dit programmaboekje wordt mogelijk gemaakt door:

