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BESTE
LEERKRACHT,

Wanneer wij terugdenken aan onze vroegste schooljaren, komen de goede herinneringen aan  
de uitstapjes steeds weer bovendrijven. Samen met de juf of meester eropuit, de natuur 
in. Quasi elk seizoen, want de natuur heeft altijd een aangepast programma. Fauna en flora 
ontwaken in de lente en worden moe in de herfst. Ze leven helemaal op in de zomer en rusten 
in de winter.

De educatieve medewerkers werkten met veel enthousiasme een mooi gevarieerd aanbod 
uit. Het bestuur hecht veel belang aan lokaal groen, verspreid over heel Hasselt.  
Waar mogelijk kan het educatief aanbod ook doorgaan in een park of bos in de buurt van 
jullie school. Voor leerkrachten die in eigen buurt of school willen werken staan er allerlei 
uitleenmaterialen gratis ter beschikking (zie: domeinkiewit.be).

Activiteiten zijn er voor 5- jarige kleuters en de drie graden van het basisonderwijs. Ze sluiten 
naadloos aan bij de eindtermen.

Handig om te weten: wanneer de natuur in rust gaat, kunnen we jullie nog steeds interessante 
activiteiten voorschotelen. Op het menu staan dan o.a. braakballen, bruin brood bakken, 
vleermuis, GPS-tocht, oriënteren kan je leren, enz.

Op Domein Kiewit vind je naast het Hasselts natuureducatief centrum ook boerderijdieren, 
een speelhoek, een kruidentuin en een bijenhal. Er is ook een ecologische kringlooptuin en 
een actieve speurtocht rond  de geschiedenis van het domein.

Even uitblazen kan bij taverne Koe-vert. Wie dat wenst kan bovendien een huifkarritje  
boeken. Een bezoek aan Domein Kiewit wordt dan een echte belevenis.

Mogen wij jullie nu al van harte welkom heten?
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DOMEINKIEWIT.BE

KLEUTERS
Op een grote paddenstoel (15 sept tot 15 nov) - 5 jarigen
Duur: 1.30 uur - Prijs: € 1,25 per kleuter

Kabouter Pinnemuts wipt zo uitbundig dat zijn paddenstoel breekt. Dit is het begin van een  
zoektocht naar een nieuwe paddenstoel. Pinnemuts neemt de kinderen mee op zijn tocht.  
Ze ontdekken de grote verscheidenheid aan vormen, kleuren, geuren en het belang van zwammen 
in het bos.

Bezige beestjes 
(15 april – eind okt)  – 5 jarigen
Duur: 1.15 uur - Prijs: € 1,25 per kleuter

De kleuters gaan samen met de begeleider 
op zoek naar kleine diertjes in het bos.  
Samen ontdekken ze kleine diertjes onder 
het hout, op blaadjes enz.. De beestjes  
worden bestudeerd in loeppotjes.  
De kinderen ontdekken dat er veel verschil  
is tussen de diertjes wat betreft snelheid, 
manier van lopen, verstoppen enz. Door  
allerlei spelletjes ervaren de kleuters hoe  
bv. een duizendpoot loopt of hoe je kan 
voelen met je “pootjes”.

4

Zoem zoem zoem …  
de geheime bijenkast  
(15 april tot eind sept) – 5 jarigen
Duur: 1.15 uur - Prijs: € 1,25 per kleuter  

Maken alle bijen honing? Waar wonen bijen 
en waarom zijn ze altijd zo druk in de weer? 
De geheime bijenkast laat de kinderen  
kennismaken met het boeiende leven  
van de honingbij. Aan de hand van allerlei  
spelletjes kunnen de kleuters zich inleven  
in het drukke leven van de werkbij. Poetsen 
zoals de bijtjes, stuifmeel verzamelen, zien 
zoals de bij zijn maar enkele voorbeelden van 
deze leuke, bezige activiteit. 



NATUURACTIVITEITEN VOOR KLEUTERS
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Het plezante potenpad
zelf - voor alle kleuters
Duur: 1 uur - Prijs: gratis

Wil je de fantasie en de creativiteit van  
je kleuters prikkelen en hun natuurlijke  
ontdekkingsdrang stimuleren? Dan is het 
vernieuwde potenpad zeker iets voor jou. 
Samen met de kleuters leer je al kruipend, 
klimmend en balancerend heel wat over de 
diertjes in het bos. Deze tocht levert heel  
wat materiaal om later in de klas op verder  
te borduren. Surf naar domeinkiewit.be voor 
de route en naverwerking.

Zelf brood bakken
5 jarigen
Duur: 2.30 uur - Prijs: € 1,25 per kleuter

Zelf brood bakken, de weg van graan tot 
brood, het verschil tussen bloem en meel,  
de soorten granen en nog veel meer. Het 
komt allemaal aan bod wanneer de kleuters 
elk hun eigen bruin brood gaan bakken.  
Na de bakactiviteit krijgen ze hun brood  
in een echte broodzak mee naar huis.  
Uiteraard ontbreekt ook het recept niet. 

Een huifkarritje  
reserveren met de klas
(Van april tot en met oktober) -  
voor alle kleuters
Duur: 30 min (met op- en afstappen) – 
max. 30 personen op de kar - Prijs: € 20
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Op een grote  
paddenstoel (15 sept tot 15 nov)
Duur: 1.30 uur – Prijs: € 1,25 per leerling

Kabouter Pinnemuts wipt zo uitbundig dat 
zijn paddenstoel breekt. Dit is het begin van 
een zoektocht naar een nieuwe paddenstoel.  
Pinnemuts neemt de kinderen mee op zijn 
tocht. Ze ontdekken de grote verscheiden-
heid aan vormen, kleuren, geuren en het 
belang van zwammen in het bos.

Bezige beestjes
1ste - (15 april tot eind okt)
Duur: 1.30 uur – Prijs: € 1,25 per leerling

De leerlingen gaan samen met de begeleider 
op zoek naar kleine diertjes in het bos.  
Samen ontdekken ze kleine diertjes onder 
het hout, op blaadjes enz.. De beestjes wor-
den bestudeerd in loeppotjes. De kinderen 
ontdekken dat er veel verschil tussen in 
de diertjes wat betreft snelheid, manier 
van lopen, verstoppen enz. Door allerlei 
spelletjes ervaren de leerlingen hoe bv. een 
duizendpoot loopt of hoe je kan voelen met 
je “pootjes”. 

Zoem zoem,  
de geheime bijenkast
(15 april tot eind sept)
Duur: 1.15 uur - Prijs: € 1,25 per leerling

Maken alle bijen honing? Waar wonen bijen 
en waarom zijn ze altijd zo druk in de weer? 
De geheime bijenkast laat de kinderen  
kennismaken met het boeiende leven  
van de honingbij. Aan de hand van allerlei  
spelletjes kunnen de kleuters zich inleven 
in het drukke leven van de werkbij. Poetsen 
zoals de bijtjes, stuifmeel verzamelen, zien 
zoals de bij zijn maar enkele voorbeelden van 
deze leuke, bezige activiteit.

1STE gRAAD

DOMEINKIEWIT.BE
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Hebben jullie ze alle 5?
(hele jaar) 
Duur: 1.30 uur - Prijs: € 1,25 per leerling

Ga mee op pad en ontdek de natuur met al je 
zintuigen. Een ontdektas vol met materiaal 
leert de kinderen beter te kijken, horen, 
voelen, ruiken en te proeven. Een leuke  
doe-wandeling vol verrassingen. 
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NATUURACTIVITEITEN VOOR DE EERSTE gRAAD

SOS de winter
(15  nov tot eind feb)
Duur: 1.30 uur - Prijs: € 1,25 per leerling

Mensen kleden zich in de winter warmer 
aan en blijven vaker binnen. Maar wat doen 
dieren in deze moeilijke tijd? Tijdens een 
winterwandeling met leuke opdrachtjes 
ontdek je hoe dieren de koude winter  
overleven. Voor de standvogels maken we 
een lekker winterhapje klaar om mee naar 
huis te nemen. Zo kan je thuis de vogels 
begluren terwijl ze eten!
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Lente- en herfstsafari 
Duur: 1.30 uur - Prijs: € 1,25 per leerling

De natuur verandert elk seizoen. Wie er 
gewoon doorheen stapt, ziet het vaak niet. 
Wil je de typische verschillen tussen de 
seizoenen ontdekken, ga dan mee op safari. 
Verwacht geen saaie uitleg maar leuke, 
interactieve opdrachten! Omdat elk seizoen 
anders is kan je deze safari zowel in de lente 
als in de herfst volgen want net als de natuur 
zich aanpast aan de seizoenen,  passen ook 
wij onze opdrachten aan.

Zelf brood bakken
Duur: 2.30 uur - Prijs: € 1,25 per leerling

Zelf brood bakken, de weg van graan tot 
brood, het verschil tussen bloem en meel,  
de soorten granen en nog veel meer. Het 
komt allemaal aan bod wanneer de leerlingen 
elk hun eigen bruin brood gaan bakken.  
Na de bakactiviteit krijgen de leerlingen hun 
brood in een echte broodzak mee naar huis.  
Uiteraard ontbreekt ook het recept niet. 

Het Kiewitspel (het hele jaar)
Duur: 1.30 uur - Prijs: € 4 per spel

Ons oude boerderijspel werd in een kleurrijk 
nieuw XL-jasje gestopt. Speelse opdrachten 
rond de boerderijdieren, bosdieren, planten 
en bomen helpen de kinderen om het 
boerderij- en natuurleven beter te begrijpen. 

Naast het zoeken van informatie worden de 
kinderen ook gestimuleerd om te observe-
ren, te imiteren en te bewegen! Het team  
dat als eerste opdracht 60 bereikt, heeft  
gewonnen. Plezier verzekerd.

Het mysterie van Kiewit
(hele jaar) 
Duur: 2 uur - Prijs: gratis

Samen met de juf/meester op zoek  
naar het mysterie van Kiewit, dat is leuk.  
De zoektocht start aan de rode brievenbus 
bij de speelplek en dan volg je de gouden 
kasseien hier op ons domein. Onderweg doe 
je een aantal leuke activiteiten en leer je wat 
bij over de  geschiedenis van het domein. 
Leg alle puzzelstukjes op het einde samen 
om alzo de code te kraken. Lukt het jullie?

Een huifkarritje  
reserveren met de klas 
(Van april tot en met oktober)  
Duur: 30 min (met op- en afstappen) –  
max. 30 personen op de kar - Prijs: € 20

DOMEINKIEWIT.BE
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NATUURACTIVITEITEN VOOR DE TWEEDE gRAAD
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Braakballen onder  
de loep (hele jaar) 
Duur: 2 uur - Prijs: € 1,25 per leerling

Wie kent er de 7 uilen in ons land? Hoe is het 
lichaam van de uil aangepast om te jagen? 
Aan de hand van een PowerPoint presentatie 
worden de leerlingen echte uilenkenners! 
We staan ook stil bij de lievelingshapjes van 
een uil en wat zijn eigenlijk braakballen? In 
kleine groepjes wordt een echte braakbal 
onderzocht.

Oriënteren kan je leren
(hele jaar)  – vanaf 4e 
Duur: 2 uur - Prijs: € 1,25 per leerling

Na het volgen van deze activiteit raken de 
leerlingen niet snel meer het noorden kwijt. 
Aan de hand van leuke en praktische  
opdrachten leren de kinderen werken met 
kaart en kompas. Op een fijne manier  
samenwerken zal  nodig zijn om de  
opdrachten tot een goed einde te brengen. 

2E gRAAD Met de GPS op zoek naar 
de wijerschat (hele jaar)
Duur: 2 uur – Prijs: € 1,25 per leerling

Er ligt een schat op Domein Kiewit: de 
wijerschat. Om die schat te vinden gaan 
de leerlingen met een GPS op zoek naar 
opdrachten. Na een speurtocht van 2,5 km 
kan je met de juiste aanwijzingen de code 
berekenen. Deze brengt je naar de “Schat van 
de Wijers”. Na een korte uitleg hoe een GPS 
werkt en wat de wijerschat is, vertrekken de 
leerlingen in max. 5 groepjes op tocht door 
de mooie natuur van Kiewit.

Lok de vogels 
naar je tuin (hele jaar) 
Duur: 2 uur – Prijs: € 1,25 per leerling

Na het volgen van deze activiteit kent de 
vogelwereld geen geheimen meer voor 
de leerlingen. Ken je de vogels in je tuin? 
Kijkt een zangvogel op dezelfde manier als 
een roofvogel? Hoe lok je de vogels naar je 
tuin? Met opdrachtjes en proefjes in kleine 
groepjes krijgen de leerlingen antwoord op 
heel wat vragen.



DOMEINKIEWIT.BE
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Bezige bijen 
(15 april tot eind september)
Duur: 1.30 uur- Prijs: € 1,25 per leerling

Van lente tot herfst is het een drukte  
van jewelste aan de bijenhal, zoemende  
werkersvolkjes vliegen af en aan.

Kunnen alle bijen steken? Maken alle bijen 
honing? Wie woont er in een bijenkast?  
Een gids maakt jullie wegwijs in de geheime 
wereld van de bijtjes. Is er nog tijd over na 
het bezoek, dan kan je als echte kenner het 
insectenspel spelen. (duur spel: 1 uur)

Met Vlerulla op jacht…
(hele jaar) 
Duur: 1.30 uur - Prijs: € 1,25 per leerling

Op Kiewit woont graaf Vlerulla. Hij weet alles 
over vleermuizen en gaat aan de hand van 
stellingen de kinderen hun kennis testen! 
Is het waar dat vleermuizen bloed drinken? 
Zijn vleermuizen nachtvogels? Vliegen 
vleermuizen in je haar? Bij elke stelling hoort 
een leuke opdracht. Wie durft er een heerlijk 
vleermuizenmenu proeven? Wie kan er 
ondersteboven hangen zoals een vleermuis? 
Wie heeft er superoren zoals een vleermuis? 
Op het einde verdient elk kind een diploma 
en is voortaan een geheim Vlerulla agent!

Alle zintuigen op scherp 
(hele jaar)
Duur: 1.30 uur - Prijs: € 1,25 per leerling

Tijdens een tocht in het bos leren de 
leerlingen meer dan alleen maar de ogen te 
gebruiken. Door een aantal doe-opdrachten 
worden ook de andere zintuigen geprikkeld. 
De leerlingen ontdekken dat ook dieren 
aangewezen zijn op de verschillende  
zintuigen om te overleven.  
Zo maken ze kennis met het  
leven van neus-, oog-, voel-,  
oor- en smaakdieren. 

SOS de winter  
(15 nov tot eind feb)
Duur: 1.30 uur - Prijs: € 1,25 per leerling

Mensen kleden zich in de winter warmer 
aan en blijven vaker binnen. Maar wat doen 
dieren in deze moeilijke tijd? Tijdens een 
winterwandeling met een bezoekje aan de 
vogelkijkhut ontdek je hoe dieren de koude 
winter overleven. Voor de standvogels  
maken we een lekker winterhapje klaar om 
mee naar huis te nemen. Zo kan je thuis de 
vogels begluren terwijl ze eten!

Duik eens in een poel 
(april tot half november)
Duur: 2 uur - Prijs: € 1,25 per leerling

Wat is een poel en wat leeft er zoal in. Met 
een schepnet en een emmer gaan de kin-
deren waterdiertjes zoeken. Een loeppotje 
en een determinatiekaart zijn hulpmiddelen 
die de kinderen gebruiken om hun gevangen 
diertjes beter te bekijken. 

DOMEINKIEWIT.BE
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Bodemhelden 
(april tot november)
Duur: 2 uur – Prijs: € 1,25 per leerling

In het bos wonen heel wat bodemhelden.  
Opruimers, gravers en opzichters zorgen er 
samen voor dat blaadjes, dode takken en 
ander materiaal op de bosbodem stilletjes 
verdwijnen. Wil je kennis maken met deze 
opruimers, gravers en opzichters die ‘dood 
materiaal’ omzetten in vruchtbare humus ga 
dan mee op jacht naar deze bodemhelden. 
Gewapend met zeven, loeppotjes en  
schopjes lukt het zeker om hen te vinden!

Expeditie natuur (hele jaar)
Duur: 2 uur  - Prijs: € 1,25 per leerling

Samen met een gids merken de leerlingen op 
hoe de natuur er elk seizoen weer anders uit 
ziet. Aan de hand van opdrachtjes ontdekken 
de leerlingen de typische kenmerken van 
elk seizoen. Afhankelijk van het seizoen leer 
je meer over paddenstoelen, jong leven, 
vruchten en zaden, camouflage, kruiden en 
nog veel meer. 

SOS klimaat  
(met de GPS) (hele jaar)
Duur: 2 uur - Prijs: € 1,25 per leerling

Wat gebeurt er toch met ons klimaat?  
Hevige regenbuien, meer hittegolven , 
droogte……… Snap jij het nog allemaal?   
De klimaatdokter heeft jullie hulp nodig, 
want er is echt wel iets aan de hand. Ga met 
je gps op zoek naar opdrachten en maak 
kennis met enkele begrippen rond de  
klimaatverandering , jullie inzet wordt 
beloond! 

Welke groenten  
in de soep? (hele jaar)
Duur: 2 uur - Prijs: € 1,25 per leerling

Waarom soep maken met groenten van het 
seizoen? Het bespaart voedselkilometers, er 
is minder nood aan verwarmde serres en het 
is minder duur. Bovenop leveren seizoens-
groenten en -fruit die vitamientjes die ons 
lichaam net dan nodig heeft! Het groente-
afval, dat we bij het maken van lekkere soep 
overhouden, wordt naar het compostterrein 
gebracht. De leerlingen leren er hoe allerlei 
bodemdiertjes hun best doen om het afval 
om te toveren in compost. Uiteraard eten we 
nadien samen de zelfgemaakte soep op.

NATUURACTIVITEITEN VOOR DE TWEEDE gRAAD
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Zelf brood bakken 
Duur: 2.30 uur - Prijs: € 1,25 per leerling

Zelf brood bakken, de weg van graan tot 
brood, het verschil tussen bloem en meel,  
de soorten granen en nog veel meer. Het 
komt allemaal aan bod wanneer de leerlingen 
elk hun eigen bruin brood gaan bakken.  
Na de bakactiviteit krijgen de leerlingen hun  
brood in een echte broodzak mee naar huis. 
Uiteraard ontbreekt ook het recept niet. 

Het Kiewitspel 
(het hele jaar door)
Duur: 1.30 uur - Prijs: € 4 per spel

Ons oude boerderijspel werd in een kleurrijk 
nieuw XL-jasje gestopt. Speelse opdrachten 
rond de boerderijdieren, bosdieren, planten 
en bomen helpen de kinderen om het 
boerderij- en natuurleven beter te begrijpen. 
Naast het zoeken van informatie worden  
de kinderen ook gestimuleerd om te  
observeren, te imiteren en te bewegen!  
Het team dat als eerste opdracht 60 bereikt, 
heeft gewonnen. Plezier verzekerd.

Een huifkarritje  
reserveren met de klas
(van april tot en met oktober) 
Duur: 30 min (met op- en afstappen) –  
max. 30 personen op de kar - Prijs: € 20

Het mysterie van Kiewit
(hele jaar) 
Duur: 2 uur - Prijs: gratis  

Samen met de juf/meester op zoek naar het 
mysterie van Kiewit, dat is leuk. De zoektocht 
start aan de rode brievenbus bij de speelplek 
en dan volg je de gouden kasseien hier op 
ons domein. Onderweg doe je een aantal 
leuke activiteiten en leer je wat bij over de  
geschiedenis van het domein. Leg alle  
puzzelstukjes op het einde samen om  
alzo de code te kraken. Lukt het jullie?

Fotozoektocht  
door de Wijers (hele jaar)
Prijs: gratis

Wil je kennis maken met enkele wonderlijke 
wezens die leven in de Wijers? Probeer dan 
eens de 4 km lange belevingsroute. Tijdens 
deze wandeling kan je Robbie Roerdomp 
helpen om een aantal foto’s in de juiste volg-
orde te zetten. Wie stil is, wordt misschien 
beloond met de gekke roep van de roerdomp 
of het luide gekwaak van de boomkikker!

DOMEINKIEWIT.BE
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Wij en de Wijers –  
educatief pakket in de 
klas en op locatie (hele jaar)
Duur: 2 uur - Prijs: gratis

Het lespakket “Wij en De Wijers” bestaat uit 
verschillende episodes om in de klas aan de 
slag te gaan en uit één of meerdere uitstap-
pen in De Wijers. De leerlingen gaan op zoek 
naar informatie over de eigenaar van een 
geheimzinnig dagboek. Zo ontdekken jullie 
deze wonderlijke omgeving en de geschiede-
nis van grote en kleine waterplassen in  
De Wijers.

Natuurklassen 
Duur: een hele week – prijs wordt gemaakt 
aan de hand van het programma

Een week met de klas naar Domein Kiewit 
om er te werken rond natuur, bos, dieren 
en alles wat ermee samenhangt, is voor de 
kinderen een onvergetelijk avontuur.  
De begeleider krijgt een overzicht van de  
mogelijke activiteiten toegestuurd en kiest 
daaruit het aanbod voor die week.

NATUURACTIVITEITEN VOOR DE TWEEDE gRAAD
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3E gRAAD
Braakballen  
onder de loep (hele jaar)
Duur: 2 uur - Prijs: € 1,25 per leerling

Wie kent er de 7 uilen in ons land? Hoe is het 
lichaam van de uil aangepast om te jagen? 
Aan de hand van een PowerPoint presentatie 
worden de leerlingen echte uilenkenners! 
We staan ook stil bij de lievelingshapjes van 
een uil en wat zijn eigenlijk braakballen? In 
kleine groepjes wordt een echte braakbal 
onderzocht.

Oriënteren kan je leren
(hele jaar) 
Duur: 2 uur - Prijs: € 1,25 per leerling

Na het volgen van deze activiteit raken de 
leerlingen niet snel meer het noorden kwijt. 
Aan de hand van leuke en praktische  
opdrachten leren de kinderen werken 
met kaart en kompas. Op een fijne  
manier samenwerken zal  nodig zijn om de  
opdrachten tot een goed einde te brengen. 

Met de GPS op zoek naar 
de wijerschat (hele jaar)
Duur: 2 uur - Prijs: € 1,25 per leerling

Er ligt een schat op domein Kiewit: de Wijer-
schat. Om die schat te vinden gaan leerlin-
gen met een GPS op zoek naar opdrachten.  
Na een speurtocht van 2,5 km kan je met de 
juiste aanwijzingen de code berekenen. Deze 
brengt je naar de “Schat van de Wijers”.

Na een korte uitleg hoe een GPS werkt en 
wat de Wijerschat is, vertrekken de  
leerlingen in max. 5 groepjes op tocht  
door de mooie natuur van Kiewit. 

Lok de vogels  
naar je tuin (hele jaar)
Duur: 2 uur - Prijs: € 1,25 per leerling

Na het volgen van deze activiteit kent de 
vogelwereld geen geheimen meer voor 
de leerlingen. Ken je de vogels in je tuin? 
Kijkt een zangvogel op dezelfde manier als 
een roofvogel? Hoe lok je de vogels naar je 
tuin? Met opdrachtjes en proefjes in kleine 
groepjes krijgen de leerlingen antwoord op 
heel wat vragen.
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Bezige bijen 
(15 april tot eind sept) 
Duur: 1.30 uur - Prijs: € 1,25 per leerling

Wanneer je een insect van bloem tot bloem 
ziet vliegen, dan heb je veel kans dat het een 
bijtje is. Maar het kan ook een wesp of een 
hommel zijn……  Kunnen alle bijen steken en 
waarom zijn ze voor ons  zo nuttig?  Kom het 
allemaal ontdekken in de bijenhal waar een 
gids je vertelt over het boeiende leven van de 
honingbij. Is er nog tijd over na het bezoek, 
dan kan je als echte kenner het insectenspel 
spelen. (duur spel: 1 uur)

Duik eens in een poel
(april tot 15 nov) 
Duur: 2 uur - Prijs: € 1,25 per leerling

Wat is een poel en wat leeft er zoal in?  
Een aantal proefjes, een schepnet, een  
emmer en een microscoop... Het zijn  
allemaal hulpmiddelen om de kinderen te  
laten zien dat er heel wat zwemt, drijft, groeit 
en bloeit in een poel. Naast het ontdekken 
van leven in de poel is deze activiteit ook  
uiterst geschikt om de kinderen het belang 
van nauwkeurigheid en een goede  
wetenschappelijke houding te tonen.

NATUURACTIVITEITEN VOOR DE DERDE gRAAD
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Welke groenten  
in de soep? (hele jaar)
Duur: 2 uur - Prijs: € 1,25 per leerling

Waarom soep maken met groenten van het 
seizoen? Het bespaart voedselkilometers, er 
is minder nood aan verwarmde serres en het 
is minder duur.

Bovenop leveren seizoensgroenten en -fruit 
die vitamientjes die ons lichaam net dan 
nodig heeft!

Het groente-afval, dat we bij het maken van 
lekkere soep overhouden, wordt naar het 
compostterrein gebracht. De leerlingen 
leren er hoe allerlei bodemdiertjes hun best 
doen om het afval om te toveren in compost. 
Uiteraard eten we nadien samen de  
zelfgemaakte soep op.

Op stap met de boskist
(april tot nov)
Duur: 2 uur – Prijs: € 1,25 per leerling

Bij deze activiteit waan je jezelf een echte 
bosonderzoeker! Met een boskist vol  
materiaal ontdek je o.a. de vier lagen van  
een bos, het verschil tussen strooisel-  
en humuslaag en het fascinerende  
bodemleven en nog veel meer.

NATUURACTIVITEITEN VOOR DE DERDE gRAAD



SOS klimaat  
(met de GPS) (hele jaar) 
Duur: 2 uur - Prijs: € 1,25 per leerling

Wat gebeurt er toch met ons klimaat?  
Hevige regenbuien, meer hittegolven , 
droogte……… Snap jij het nog allemaal?  
De klimaatdokter heeft jullie hulp nodig, 
want er is echt wel iets aan de hand. Ga met 
je gps op zoek naar opdrachten en maak 
kennis met enkele begrippen rond de  
klimaatverandering , jullie inzet wordt 
beloond!

Een huifkarritje  
reserveren met de klas
(van april tot eind oktober) 
Duur: 30 min (met op- en afstappen) –  
max. 30 personen op de kar - Prijs: € 20

Expeditie natuur (hele jaar)
Duur: 2 uur - Prijs: € 1,25 per leerling

Samen met een gids merken de leerlingen op 
hoe de natuur er elk seizoen weer anders uit 
ziet. Aan de hand van opdrachtjes ontdekken 
de leerlingen de typische kenmerken van 
elk seizoen. Afhankelijk van het seizoen leer 
je meer over paddenstoelen, jong leven, 
vruchten en zaden, camouflage, kruiden en 
nog veel meer. 

18
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Zelf brood bakken 
Duur: 2.30 uur - Prijs: € 1,25 per leerling

Zelf brood bakken, de weg van graan tot 
brood, het verschil tussen bloem en meel,  
de soorten granen en nog veel meer. Het 
komt allemaal aan bod wanneer de leerlingen  
elk hun eigen bruin brood gaan bakken.  
Na de bakactiviteit krijgen de leerlingen hun 
brood in een echte broodzak mee naar huis. 
Uiteraard ontbreekt ook het recept niet. 

Het Kiewitspel (hele jaar)  
Duur: 1.30 uur - Prijs: € 4 per spel

Ons oude boerderijspel werd in een kleurrijk 
nieuw XL-jasje gestopt. Speelse opdrachten 
rond de boerderijdieren, bosdieren, planten 
en bomen helpen de kinderen om het 
boerderij- en natuurleven beter te begrijpen. 
Naast het zoeken van informatie worden de 
kinderen ook gestimuleerd om te observe-
ren, te imiteren en te bewegen! Het team dat 
als eerste opdracht 60 bereikt, heeft gewon-
nen. Plezier verzekerd.

Het mysterie van Kiewit
(hele jaar) 
Duur: 2 uur - Prijs: gratis

Samen met de juf/meester op zoek naar 
het mysterie van Kiewit, dat is leuk. De 
zoektocht start aan de rode brievenbus bij de 
speelplek en dan volg je de gouden kasseien 
hier op ons domein. Onderweg doe je een 
aantal leuke activiteiten en leer je wat bij 
over de  geschiedenis van het domein. Leg 
alle puzzelstukjes op het einde samen om 
alzo de code te kraken. Lukt het jullie?

NATUURACTIVITEITEN VOOR DE DERDE gRAAD

Fotozoektocht door  
de Wijers (hele jaar)
Duur: 2 uur - Prijs: gratis

Wil je kennis maken met enkele wonderlijke 
wezens die leven in de Wijers? Probeer dan 
eens de 4 km lange belevingsroute. Tijdens 
deze wandeling kan je Robbie Roerdomp 
helpen om een aantal foto’s in de juiste volg-
orde te zetten. Wie stil is, wordt misschien 
beloond met de gekke roep van de roerdomp 
of het luide gekwaak van de boomkikker! 

Natuurklassen
Duur: een hele week – prijs wordt gemaakt 
aan de hand van het programma

Een week met de klas naar Domein Kiewit 
om er te werken rond natuur, bos, dieren  
en alles wat ermee samenhangt, is voor  
de kinderen een onvergetelijk avontuur.   
De begeleider krijgt een overzicht van de 
mogelijke activiteiten toegestuurd en kiest 
daaruit het aanbod voor die week.
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PRAKTISCHE
INFO

DOMEINKIEWIT.BE

Alle activiteiten dienen minimum twee weken op voorhand gereserveerd worden.
Voorzie aangepaste kledij, bij noodweer kunnen we de activiteiten aflasten.
De leerlingen blijven tijdens de activiteit te allen tijde onder toezicht van de leerkracht staan.

Contact:
Domein Kiewit, Putvennestraat 108, 3500 Hasselt
T: 0032-11 23 98 98
E-mail: kiewit@hasselt.be
Parking: Putvennestraat 108
Het secretariaat is open elke werkdag van 9-12 uur en van 13-16 uur.
Bereikbaar met openbaar vervoer De Lijn, bushalte ligt op onze parking.

Picknick/lunch
Bij goed weer kan je buiten picknicken. Bij slecht weer zoeken wij mee naar een oplossing.
Na reservatie kan je picknicken bij Taverne Koe-vert (drankjes aan groepstarief).

Taverne Koe-vert
T: 0032-11 23 47 34
E-mail: info@koevertkiewit.be
www.koevertkiewit.be
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honden aan  
de leiband

hondenpoep  
in een zakje

afval in  
de vuilbak

geen planten  
plukken

op het pad  
blijven

geen vuur  
maken


