
EDUCATIEF AANBOD 
BASISONDERW� S
DOMEIN KIEWIT

DOMEINKIEWIT.BE

HONDEN AAN
DE LEIBAND

HONDENPOEP
IN EEN ZAKJE

AFVAL IN
DE AFVALBAK

GEEN PLANTEN
PLUKKEN

GEEN VUUR 
MAKEN

OP HET PAD
BLIJVEN

Alle activiteiten dienen minimum twee weken op voorhand gereserveerd te worden.
Voorzie aangepaste kled� , b�  noodweer kunnen we de activiteiten a� asten.
De leerlingen bl� ven t� dens de activiteit te allen t� de onder het toezicht van de leerkrachten staan.

Contact
Domein Kiewit, Putvennestraat 108, 3500 Hasselt
T: 0032-11 21 08 49 
e-mail: kiewit@hasselt.be
Parking: Putvennestraat
Het secretariaat is open elke werkdag van 9–12 uur en van 13–16 uur.
Bereikbaar met openbaar vervoer De L� n, bushalte ligt op onze parking

Picknick/Lunch
B�  goed weer kan je buiten picknicken. B�  slecht weer zoeken we mee naar een oplossing. 
Na reservatie kan je picknicken b�  taverne Koe-vert (drankjes aan groepstarief).

Taverne Koe-vert
Putvennestraat 110, 3500 Hasselt 
Tel.: 011 23 47 34 – e-mail: info@koevertkiewit.be
www.koevertkiewit.be

PRAKTISCHE 
INFO
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“JE BENT ALT� D 
WELKOM OM TE KOMEN 
PICKNICKEN.“
“
“
”
”
”

BESTE 
LEERKRACHT,

Wanneer w�  terugdenken aan onze vroegste schooljaren, komen de goede herinneringen aan 
de uitstapjes steeds weer bovendr� ven. Samen met de juf of de meester eropuit, de natuur 
in. Quasi elk seizoen, want de natuur heeft alt� d een aangepast programma. Fauna en � ora 
ontwaken in de lente en worden moe in de herfst. Ze leven helemaal op in de zomer en slapen 
in de winter.

De stad Hasselt is er dan ook � er op dat ze je in deze brochure kan laten kennismaken met de 
prachtige natuur die Domein Kiewit jullie te bieden heeft. En met het educatief aanbod dat 
ons team van pedagogisch geschoolde medewerkers daarover met veel enthousiasme heeft 
samengesteld. Het bestuur hecht veel belang aan lokaal groen. Waar mogel� k kan dan ook het 
educatief aanbod doorgaan in een park of bos in de buurt van jullie school.

Activiteiten z� n er voor kleuters (4 & 5 jaar) en de drie graden van het basisonderw� s. Ze sluiten 
naadloos aan b�  de eindtermen.
Net zoals de natuur heeft ook Domein Kiewit een aangepast programma voor kinderen. In deze 
brochure vind je de t� dsduur, de leeft� dscategorie en seizoen van de activiteiten. Er z� n er 
weer nieuwe b� . 

Handig om te weten: wanneer de natuur in de winter in rust gaat, kunnen we jullie nog steeds 
interessante activiteiten voorschotelen.  Op het menu staan dan o.a. braakballen, bruin brood, 
vleermuis … .

Op Domein Kiewit vind je naast het Hasselts natuureducatief centrum ook boerder� dieren, een 
speelhoek, … een kruidentuin of een b� enhal. Er z� n ook een ecologische kringlooptuin en een 
actieve speurtocht rond de geschiedenis van het domein. 

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

Mogen w�  jullie nu al van harte welkom heten?

Joost Venken   Steven Vandeput
schepen verantwoordel� k   burgemeester stad Hasselt
voor Domein Kiewit 
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DOMEINKIEWIT.BE

Pluisje viert de lente  
(april-juni)
Duur: ongeveer 1 uur • Pr� s: € 1,25 per kleuter

Verteltocht met speelse opdrachten rond 
Pluisje, de eekhoorn, die na de lange winter 
op zoek gaat naar vriendjes om de lente mee 
te vieren.

Pluisje en de vergeten 
wintervoorraad 
(september - oktober)
Duur: ongeveer 1 uur • Pr� s: € 1,25 per kleuter

Verteltocht met speelse opdrachten rond 
Pluisje, de eekhoorn, die vergeten is dat h�  
een wintervoorraad moet aanleggen. In het 
bos komt h�  allerlei dieren tegen die zich op 
verschillende manieren voorbereiden op de 
naderende winter.

NATUURACTIVITEITEN 
VOOR KLEUTERS VANAF 4 JAAR

NATUURACTIVITEITEN 
VOOR KLEUTERS VANAF 5 JAAR

Op stap met Kabouter Tuur (maart-november) – 4-jarigen (maart-juni)
Duur: ongeveer 1 uur • Pr� s: € 1,25 per kleuter

Kabouter Tuur heeft een groot probleem. Mevrouw Spreeuw heeft de paddenstoel waarin h�  
woonde, opgegeten. Vol goede moed gaat Kabouter Tuur het grote bos in om een nieuw huisje te 
zoeken. T� dens z� n zoektocht bek� kt h�  de huisjes van verschillende bosdieren. Kleuters mogen 
samen met Tuur op zoek naar een nieuw huis. T� dens de zoektocht leren ze heel wat b�  over de 
woningen van verschillende bosdieren. Benieuwd of Tuur het huisje van z� n dromen uiteindel� k 
vindt?  Ga dan samen met kabouter Tuur op stap. 

Pluisje viert de lente  
(april-juni)
Duur: ongeveer 1 uur • Pr� s: € 1,25 per kleuter

Verteltocht met speelse opdrachten rond 
Pluisje, de eekhoorn, die na de lange winter 
op zoek gaat naar vriendjes om de lente mee 
te vieren.

Pluisje en de vergeten 
wintervoorraad 
(september - oktober)
Duur: ongeveer 1 uur • Pr� s: € 1,25 per kleuter

Verteltocht met speelse opdrachten rond 
Pluisje, de eekhoorn, die vergeten is dat h�  
een wintervoorraad moet aanleggen. In het 
bos komt h�  allerlei dieren tegen die zich op 
verschillende manieren voorbereiden op de 
naderende winter.

Op een grote 
paddenstoel   
(15 september – 15 november)
Duur: 1.30 uur • Pr� s: € 1,25 per kleuter

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

Bezige beestjes 
ontdekken in het bos  
(mei-september)
Duur: ongeveer 1.30 uur • 
Pr� s: € 1,25 per kleuter

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

Wat een rotzooi!   
(maart-oktober)
Duur: ongeveer 1.30 uur • 
Pr� s: € 1,25 per kleuter

Na het voorleesverhaal van de familie 
rat leren de kleuters hoe ze afval kunnen 
voorkomen en verminderen. Door allerlei 
materialen te sorteren, ontdekken ze ook wat 
recycleren en composteren betekent. Buiten 
gaan we op zoek naar compostdiertjes die 
hun best doen om keuken- en tuinafval om 
te toveren tot waardevolle compost.  Aan het 
einde van de activiteit mogen de kleuters 
tuinkers zaaien in een potje. 

4 5

NATUURACTIVITEITEN VOOR KLEUTERS
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Fruitverwerking 
(september - oktober)
Duur: minimum 2 uur • Pr� s: € 1,25 per kleuter

Appels, het fruit van de herfst!
De kleuters worden echte bakkers. Samen 
deeg maken en taartjes uitrollen, het lukt 
allemaal.
Wanneer het deeg r� st, is er t� d om appelsap 
te maken en te proeven. De delen van 
de appel (klokhuis, schil, pitjes) worden 
besproken. Ieder kind kr� gt z� n eigen taartje 
mee naar huis.

Bruin brood bakken 
(jan, feb, ma, jun, jul, aug, nov, dec)
Duur: minimum 2 uur • Pr� s: € 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 kr� gen de kleuters hun eigen 
brood in een echte broodzak mee naar huis. 
Uiteraard ontbreekt ook het recept niet. 

Boerder� spel niet lezen, 
niet schr� ven 
(het hele jaar)
Duur: 1.30 uur • Pr� s: € 4 per spel

De kinderen ontdekken de boerder�  op een 
andere manier. Door middel van een spelbord, 
dobbelsteen, pionnetjes en opdrachten 
leren de kleuters al spelend heel wat over de 
boerder� dieren en hun woning. Omdat het 
spel gespeeld wordt in groepjes, zullen een 
paar leergierige moeders en/of vaders om 
de groepjes te begeleiden in hun zoektocht, 
zeker van pas komen.

Een huifkarritje 
reserveren met de klas  
(niet van november tot maart)
Duur: 0.30 uur (met op- en afstappen) • 
pr� s: € 20 – max. 30 personen op de kar

De kleuteractiviteiten zoals ze hierboven beschreven 
staan, z� n tevens geschikt voor leerlingen van het b� zonder 
onderw� s-niveau eerste leerjaar en voor leerlingen uit het 
speelleerklasje.

Zoem-zoem….de geheime b� enkast. (mei-september)
Duur: ongeveer 1,15 uur • Pr� s: € 1,25 per kleuter

Maken alle b� en honing? Waar wonen b� en en waarom z� n ze alt� d zo druk in de weer? De geheime 
b� enkast laat de kinderen kennismaken met het boeiende leven van de honingb� . Ze ervaren op 
een speelse manier hoe het voelt om een b� tje te z� n.

“JE BENT ALT� D 
WELKOM OM TE KOMEN 
PICKNICKEN.“

NATUURACTIVITEITEN VOOR KLEUTERS
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DOMEINKIEWIT.BE

Op herfst- of lentesafari  
Duur: 1.30 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Ontdek de geheimen van de lente en 
herfst aan de hand van allerlei interactieve 
opdrachten. De kinderen ervaren hoe de 
natuur wakker wordt in de lente en zich in de 
herfst voorbereidt om de koude winterdagen 
te trotseren.

Op een grote 
paddenstoel   
(15 september – 15 november)
Duur: 1.30 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

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

NATUURACTIVITEITEN 
VOOR DE EERSTE GRAAD
Bezige beestjes ontdekken in het bos (mei - sept) 
Duur 1.30 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Speciaal voor leerlingen van het eerste leerjaar
De leerlingen gaan samen met de begeleider op zoek naar kleine diertjes in het bos. Samen 
ontdekken ze de diertjes onder het hout, op blaadjes enz.. We bestuderen ze in loeppotjes. De 
kinderen ontdekken dat er veel verschil is tussen de diertjes naar snelheid, manier van lopen, 
verstoppen enz. Via allerlei spelletjes ervaren de kleuters hoe bv. een duizendpoot loopt of hoe je 
kan voelen met je ‘pootjes’.

S.O.S. - de winter   
(15 november - februari)
Duur: 1.30 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Mensen kleden zich in de winter warmer 
aan en bl� ven vaker binnen. Maar wat doen 
dieren in deze moeil� ke t� d? T� dens 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 
terw� l ze eten!

Sorteer en 
composteer je mee? 
(maart - oktober)
Duur: 1.30 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Hoe verminderen we de afvalberg? We 
kunnen ons steentje b� dragen door afval 
te sorteren en ons keuken- en tuinafval te 
composteren. Maar hoe doe je dat? T� dens 
deze activiteit sorteren de leerlingen allerlei 
verpakkingsmaterialen en leren ze hoe allerlei 
bodemdiertjes hun best doen om het keuken- 
en tuinafval ‘om te toveren’ in compost. 
Aan het einde van de activiteit mogen de 
leerlingen een potje met tuinkers zaaien. 

Hebben jullie ze alle 5?   
(maart–oktober)
Duur: 1.30 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

De leerlingen trekken de natuur in met een 
‘ontdektas’ en hun 5 zintuigen. T� dens de 
activiteit leren  ze aan de hand van leuke doe-
opdrachten en experimenten elk zintuig beter 
te gebruiken. 

Zoem-zoem…
de geheime b� enkast    
(mei-september)
Duur: 1.15 uur • pr� s €1,25

Maken alle b� en honing? Waar wonen b� en 
en waarom z� n ze alt� d zo druk in de weer? 
De geheime b� enkast laat de kinderen 
kennismaken met het boeiende leven van de 
honingb� . Ze ervaren op een speelse manier 
hoe het voelt om een b� tje te z� n.

Met Vlerulla op jacht…
(hele jaar)   
Duur: 1.30 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Op Kiewit woont graaf Vlerulla. H�  weet alles 
over vleermuizen en gaat aan de hand van 
stellingen de kinderen hun kennis testen! 
Is het waar dat vleermuizen bloed drinken? 
Z� n vleermuizen nachtvogels? Vliegen 
vleermuizen in je haar? 
B�  elke stelling hoort een leuke opdracht. 
Wie durft er een heerl� k 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!

Fruitverwerking 
(september - oktober)
Duur: minimum 2 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Appels, het fruit van de herfst!
De kleuters worden echte bakkers. Samen 
deeg maken en taartjes uitrollen, het lukt 
allemaal.
Wanneer het deeg r� st, is er t� d om appelsap 
te maken en te proeven. De delen van 
de appel (klokhuis, schil, pitjes) worden 
besproken. Ieder kind kr� gt z� n eigen taartje 
mee naar huis.

8 9
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Bruin brood bakken 
(jan, feb, ma, jun, jul, aug, nov, dec)
Duur: minimum 2 uur • Pr� s: € 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 kleuters elk 
hun eigen bruin brood gaan bakken. Na de 
bakactiviteit kr� gen de kleuters hun eigen 
brood in een echte broodzak mee naar huis. 
Uiteraard ontbreekt ook het recept niet. 

Boerder� spel 
Duur: 1.30 uur • Pr� s: € 4 per spel

B�  het stedel� k natuurdomein Kiewit hoort 
ook een boerder� gedeelte dat de leerlingen 
zeker zal kunnen boeien. Wil je met je klas 
de boerder�  eens op een andere manier 
ontdekken dan is het boerder� spel misschien 
datgene wat je zoekt. Een spelbord, een 
dobbelsteen, pionnetjes en opdrachten z� n 
de middelen die gebruikt worden om de 
leerlingen op een korte t� d al spelend heel 
wat te leren over de boerder� dieren en hun 
woning. Op de boerder�  kunnen de kinderen 
zelf heel veel informatie opzoeken op de 
mooie kubussen b�  de dieren.

Natuurwiel  
Duur: 1.30 uur • Pr� s: € 4 per spel

Een wiel met vier kleuren, een witte p� l 
en een heleboel leuke doe-opdrachten 
stimuleren de kinderen om even stil te staan 
b�  de natuur om hen heen. De groep die aan 
de p� l draait, kr� gt een opdracht die overeen 
komt met de kleur waarop de p� l gestopt is. 
De onderwerpen z� n bos, planten, dieren en 
allerlei.

Speurtocht 
‘Het mysterie van Kiewit’   
(hele jaar)
Gratis

Samen met de juf/meester op zoek naar het 
mysterie van Kiewit, dat is leuk. De zoektocht 
start aan de rode brievenbus b�  de speelplek 
en dan volg je de gouden kasseien hier op 
ons domein. Onderweg doe je een aantal 
leuke activiteiten en leer je wat b�  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  
(niet van november tot maart)
Duur: 0.30 uur (met op- en afstappen) • 
pr� s: € 20 – max. 30 personen op de kar

10

“SPEUREN MET 
DE HELE KLAS“

NATUURACTIVITEITEN VOOR DE EERSTE GRAAD
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Oriënteren kan je leren 
(hele jaar)  
Duur: 2 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Voor leerlingen vanaf het vierde leerjaar.
Na het volgen van deze activiteit raken 
de leerlingen niet snel meer het noorden 
kw� t. Aan de hand van leuke en praktische 
opdrachten leren de kinderen werken 
met kaart en kompas. Op een � jne manier 
samenwerken zal  nodig z� n om de 
opdrachten tot een goed einde te brengen. 

Van bos naar boom 
naar hout    
(hele jaar)
Duur: 2 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Voor leerlingen vanaf het vierde leerjaar.
De leerlingen ontdekken op het terrein 
dat bomen voorkomen in een bos, park, 
boomgaard … Ook het belang van hout komt 
aan bod. De leerlingen leren de hoogte van 
een boom meten en de leeft� d van een boom 
bepalen met een meetlint en een eenvoudig 
rekensommetje. Aan het einde van de les z� n 
de leerlingen echte ‘boswachters’ in spe!

NATUURACTIVITEITEN 
VOOR DE TWEEDE GRAAD
De Natuur: elk seizoen anders! (herfst en lente) 
Duur 1.30 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Elk seizoen heeft z� n typische kenmerken. Planten en dieren passen zich steeds weer aan. De 
leerlingen ontdekken dit aan de hand van leuke opdrachten afhankel� k van het seizoen, zoals 
vogels begluren met een verrek� ker of speuren naar diersporen. 

Van wortel tot compost   
(maart-oktober)
Duur: 2 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Hoe verminderen we de afvalberg? We 
kunnen ons steentje b� dragen door afval 
te sorteren en ons keuken- en tuinafval 
te composteren. Maar hoe doe je dat? 
B�  aanvang van de activiteit wordt soep 
gemaakt. Het groente- en keukenafval dat 
we overhouden wordt eerst door de kinderen 
gesorteerd. Daarna wordt het groente-afval 
aan de diertjes in het compostvat gegeven. 
De kinderen leren hoe allerlei bodemdiertjes 
in het compostvat hun best doen om ons 
groente- en tuinafval om te toveren tot 
waardevolle compost. Uiteraard wordt de 
zelfgemaakte soep op het einde van de 
activiteit samen opgegeten. 

Braakballen onder 
de loep  
(hele jaar)
Duur: 2 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Voor leerlingen vanaf het vierde leerjaar.
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 b�  de lievelingshapjes van 
een uil en wat z� n eigenl� k braakballen? In 
kleine groepjes wordt een echte braakbal 
onderzocht.

Duik eens in een poel    
(april - 15 oktober)
Duur: 2 uur  • Pr� s: € 1,50 per leerling

Wat is een poel en wat leeft er zoal in. Met een 
schepnet en een emmer gaan de kinderen 
waterdiertjes zoeken. Een loeppotje en een 
determinatiekaart z� n hulpmiddelen die de 
kinderen gebruiken om hun gevangen diertjes 
beter te bek� ken. 

Het geheime leven 
onder je schoenzool    
(april-november)
Duur: 1.30 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Onder je schoenzolen krioelt het van de 
bodemdiertjes. Gewapend met zeven, 
schopjes, loeppotjes,  zoekkaarten en een 
heuse racebaan gaan we samen met de 
kinderen op zoek naar dat geheime leven 
onder de grond. Eenvoudige vragen en 
opdrachten leren de kinderen hoe ze de 
diertjes optimaal kunnen observeren. 

Spinnen op het spoor 
(april - 15 oktober)
Duur: 2 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Voor leerlingen vanaf het vierde leerjaar.
Schrik van enge, harige spinnen? 
Samen met de begeleider ontdekken de 
leerlingen dat spinnen in ons land erg nuttig 
z� n en helemaal niet gevaarl� k. Soorten 
spinnen en webben worden besproken aan 
de hand van een powerpoint presentatie. Ook 
spinnen vangen in een loeppotje staat op het 
programma.

Krasse kruiden  
(mei-september)
Duur: 2 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Voor leerlingen vanaf het vierde leerjaar.
Aan de hand van � ches leren de kinderen een 
aantal kruiden herkennen in de kruidentuin. 
Wat z� n kruiden en waarvoor dienen ze? Dit 
z� n een aantal vragen die zullen beantwoord 
worden in deze activiteit. Als afsluiter 
maakt elk kind een eigen geurzakje en wordt 
er geproefd van heerl� ke zelfgemaakte 
kruidenkaas!

12 13
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S.O.S. - de winter 
(15 november - februari)
Duur: 2 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Mensen kleden zich in de winter warmer 
aan en bl� ven vaker binnen. Maar wat doen 
dieren in deze moeil� ke t� d? T� dens een 
winterwandeling met leuke opdrachten 
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 terw� l ze eten!

Alle zintuigen op scherp! 
(maart-oktober)
Duur: 1.30 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

T� dens 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 z� n op de verschillende 
zintuigen om te overleven. Zo maken ze 
kennis met het leven van neus-, oog-, voel-, 
oor- en smaakdieren. 

Bezige b� en  
(mei-september)
Duur: 1.30 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Kunnen alle b� en steken? Maken alle b� en 
honing?  T� dens de lente– en zomermaanden 
z� n  b� en heel druk bezig, elke b�  heeft dan 
ook een eigen taak. Kom het boeiende leven 
van de honingb�  ontdekken!

Lok de vogels naar je tuin   
(maart-april)
Duur: 2 uur • Pr� s: € 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? 
K� kt een zangvogel op dezelfde manier als 
een roofvogel? Hoe lok je de vogels naar je 
tuin? Met opdrachtjes en proefjes in kleine 
groepjes kr� gen de leerlingen antwoord op 
heel wat vragen.

“HANDEN UIT 
DE MOUWEN.“
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Bouwen aan de 
ambertuin  
(april-oktober)  
Duur: 1.30 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Voor leerlingen vanaf het vierde leerjaar.
Op een speelse manier laat een gids 
de leerlingen kennis maken met onze 
‘Ambertuin’. Het is een kringlooptuin die 
samengesteld is uit acht bouwblokken: 
verharding, gazon, water, plantvakken, 
afscheidingen , compost, kippen en 
moestuin.
Aan iedere bouwblok z� n een aantal leuke 
opdrachtjes verbonden. Lukt je groepje erin 
deze tot een goed einde te brengen, dan heb 
je de eerste bouwblok verdiend. Wanneer je 
samen 8 stukjes b� een gesprokkeld hebt, kan 
je het grondplan in elkaar puzzelen.

Met de GPS, 
op zoek naar de schat    
(hele jaar)
Duur: 2 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Voor leerlingen vanaf het vierde leerjaar.
Er ligt een schat op domein Kiewit: de 
W� erschat. Om die schat te vinden gaan 
leerlingen met een GPS op zoek naar 
opdrachten.  Na een speurtocht van 2,5 km 
kan je met de juiste aanw� zingen de code 
berekenen. Deze brengt je naar de “Schat van 
de W� ers”.
Na een korte uitleg hoe een GPS werkt en wat 
de W� erschat is, vertrekken de leerlingen 
in max. 5 groepjes op tocht door de mooie 
natuur van Kiewit. 

Paddenstoelen… van dichtb�  bekeken  (september - 15 november) 
Duur 1.30 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Voor leerlingen vanaf het vierde leerjaar.
Elfenbankje, Duivelsei, Heksenkring, ...
Sprookjesachtig en mysterieus bl� ven ze alt� d, die paddenstoelen.
Ruikt h�  lekker? Mag je hem eten? Gewapend met spiegel en vergrootglas ontdekken kinderen 
geuren, kleuren, vormen en belang van deze levende wezens in de natuur.

Met Vlerulla op jacht…
(hele jaar)   
Duur: 1.30 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Voor leerlingen vanaf het derde leerjaar.
Op Kiewit woont graaf Vlerulla. H�  weet alles 
over vleermuizen en gaat aan de hand van 
stellingen de kinderen hun kennis testen! 
Is het waar dat vleermuizen bloed drinken? 
Z� n vleermuizen nachtvogels? Vliegen 
vleermuizen in je haar? 
B�  elke stelling hoort een leuke opdracht. 
Wie durft er een heerl� k 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!

Het grote insectenspel    
(april-september)
Duur: 1.30 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Voor leerlingen vanaf het vierde leerjaar.
Wat is het verschil tussen een hommel en 
een b� ….  Maken alle b� en honing? Wie woont 
er in een b� enkast? Na een bezoek aan de 
b� enhal en de insectentuin ben je misschien 
wel een echte insectenkenner en speel je het 
grote insectenspel. Leuke opdrachtjes laten 
je kennismaken met het boeiende leven van 
de insecten.

Bruin brood
Duur: minimum 2 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Zelf brood bakken, de weg van graan tot 
brood, het verschil tussen bloem en meel, de 
soorten graan en nog veel meer. Het komt 
allemaal aan bod in deze bakactiviteit. 
Er wordt aandacht besteed aan ‘korte keten’ 
en waarom we bakken met biomeel.

Groentetaartjes bakken    
(hele jaar)
Duur: minimum 2 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Voor leerlingen vanaf het vierde leerjaar.
Groenten sn� den, stoven, taartdeeg maken, 
uitrollen en in vormpjes doen... Je hoeft 
geen meester-kok te z� n om je eigen 
groentetaartje te maken. Groenten, granen en 
gezonde voeding staan centraal t� dens deze 
begeleiding.

Fruitverwerking     
(september-oktober)
Duur: minimum 2 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Appels, het fruit van de herfst!
De leerlingen worden echte bakkers. Samen 
deeg maken en taartjes uitrollen, het lukt 
allemaal.
Wanneer het deeg r� st, is er t� d om appelsap 
te maken en te proeven. De delen van 
de appel, klokhuis, schil, pitjes worden 
besproken.
Ieder kind kr� gt z� n eigen taartje mee naar 
huis.

Boerder� spel 
(hele jaar)
Duur: 1.30 uur • Pr� s: € 4 per spel

B�  het stedel� k natuurdomein Kiewit hoort 
ook een boerder� gedeelte dat de leerlingen 
zeker zal kunnen boeien. Wil je met je klas 
de boerder�  eens op een andere manier 
ontdekken dan is het boerder� spel misschien 
datgene wat je zoekt. Een spelbord, een 
dobbelsteen, pionnetjes en opdrachten z� n 
de middelen die gebruikt worden om de 
leerlingen op een korte t� d al spelend heel 
wat te leren over de boerder� dieren en hun 
woning. Op de boerder�  kunnen de kinderen 
zelf heel veel informatie opzoeken op de 
mooie kubussen b�  de dieren.

16 17
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Natuurwiel  
tweede graad
(hele jaar)
Duur: 1.30 uur • Pr� s: € 4 per spel

Een wiel met vier kleuren, een witte p� l 
en een heleboel leuke doe-opdrachten 
stimuleren de kinderen om even stil te staan 
b�  de natuur om hen heen. De groep die aan 
de p� l draait, kr� gt een opdracht die overeen 
komt met de kleur waarop de p� l gestopt is. 
De onderwerpen z� n bos, planten, dieren en 
allerlei.

Het groene voetenspel
(21 maart - 1 november)
Duur: 1.30 uur • Pr� s: € 4 per spel

B�  aanvang van het spel z� n er 60 houten 
blokken te verdelen die verdiend kunnen 
worden door opdrachten correct uit te 
voeren.  Het is de bedoeling om als groep 
zoveel mogel� k houten blokken te verdienen. 
Als de 30 opdrachten – muzische-, zoek-, 
dieren-, plantenopdrachten en raadsels -
uitgevoerd z� n, kr� gen de groepen de 
opdracht om met de verdiende blokken een 
zo hoog mogel� ke toren te bouwen. De groep 
die de hoogste toren heeft die gedurende 2 
minuten bl� ft staan, is de winnende groep.

Speurtocht 
‘Het mysterie van Kiewit’   
(hele jaar)
Gratis

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

“JE BENT ALT� D 
WELKOM OM TE KOMEN 
PICKNICKEN.“

Natuurklassen 
Duur: hele week
Pr� s: 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 onvergetel� k avontuur. 
De begeleider kr� gt een speciaal programma 
toegestuurd en kiest daaruit de activiteiten.

Een huifkarritje 
reserveren met de klas  
(niet van november tot maart)
Duur: 0.30 uur (met op- en afstappen) • 
pr� s: € 20 – max. 30 personen op de kar

NATUURACTIVITEITEN 
VOOR DE DERDE GRAAD
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Oriënteren kan je leren 
(hele jaar)  
Duur: 2 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

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

Braakballen onder 
de loep    
(hele jaar)
Duur: 2 uur • Pr� s: € 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 b�  de lievelingshapjes van 
een uil en wat z� n eigenl� k braakballen? In 
kleine groepjes wordt een echte braakbal 
onderzocht.

De Natuur: elk seizoen anders! (hele jaar) 
Duur 1.30 tot 2 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Elk seizoen heeft z� n typische kenmerken. Planten en dieren passen zich steeds weer aan. De 
leerlingen ontdekken dit aan de hand van leuke opdrachten afhankel� k van het seizoen, zoals 
vogels begluren met een verrek� ker of speuren naar diersporen. 
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Van wortel tot compost     
(maart-oktober)
Duur: 2 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Hoe verminderen we de afvalberg? We 
kunnen ons steentje b� dragen door afval te 
sorteren en  ons keuken- en tuinafval te 
composteren. Maar hoe doe je dat? B�  
aanvang van de activiteit wordt soep 
gemaakt. Het groente- en keukenafval dat 
we overhouden wordt eerst door de kinderen 
gesorteerd. Daarna wordt het groenteafval 
aan de diertjes in het compostvat gegeven. 
De kinderen leren hoe allerlei bodemdier-
tjes in het compostvat hun best doen om 
ons groente- en tuinafval om te toveren tot 
waardevolle compost. Uiteraard wordt de 
zelfgemaakte soep op het einde van de 
activiteit samen opgegeten. 

Van bos naar boom 
naar hout    
(hele jaar)
Duur: 2 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Voor leerlingen vanaf het vierde leerjaar.
De leerlingen ontdekken op het terrein 
dat bomen voorkomen in een bos, park, 
boomgaard … Ook het belang van hout komt 
aan bod. De leerlingen leren de hoogte van 
een boom meten en de leeft� d van een boom 
bepalen met een meetlint en een eenvoudig 
rekensommetje. Aan het einde van de les z� n 
de leerlingen echte ‘boswachters’ in spe!

Duik eens in een poel   
(april - 15 oktober)
Duur: 2 uur • Pr� s: € 1,50 per leerling

Wat is een poel en wat leeft er zoal in? Een 
aantal proefjes, een schepnet, een emmer en 
een microscoop... Het z� n allemaal hulpmid-
delen om de kinderen te laten zien dat er heel 
wat zwemt, dr� ft, groeit en bloeit in een poel. 
Naast het ontdekken van leven in de poel is 
deze activiteit ook uiterst geschikt om de kin-
deren het belang van nauwkeurigheid en een 
goede wetenschappel� ke houding te tonen. 

Op stap met de boskist     
(april-november)
Duur: 2 uur • Pr� s: € 1,50 per leerling

B�  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. 
Ook zie je het verschil tussen een naald- en 
loofbos.

Spinnen op het spoor 
(april - 15 oktober)
Duur: 2 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Schrik van enge, harige spinnen? 
Samen met de begeleider ontdekken de 
leerlingen dat spinnen in ons land erg nuttig 
z� n en helemaal niet gevaarl� k. Soorten 
spinnen en webben worden besproken aan de 
hand van een power point presentatie. Ook 
spinnen vangen in een loeppotje staat op het 
programma.

Krasse kruiden  
(mei-september)
Duur: 2 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Aan de hand van � ches leren de kinderen een 
aantal kruiden herkennen in de kruidentuin. 
Wat z� n kruiden en waarvoor dienen ze? Dit 
z� n een aantal vragen die zullen beantwoord 
worden in deze activiteit. Als afsluiter maakt 
elk kind een eigen geurzakje en wordt er 
geproefd van heerl� ke zelfgemaakte kruiden-
kaas!

 Ik zie, ik zie, 
wat j�  niet ziet … ! 
(maart-oktober)   
Duur: 2 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Veel dieren hebben schutkleuren. Daardoor 
valt het dier niet op in de omgeving en kan het 
zich beter verbergen.
Kleuren kunnen echter ook een signaal geven 
zoals; “ik ben gevaarl� k, vies of giftig.” Met de 
begeleider en de camou� agekoffer trekken 
de leerlingen het bos in. Door middel van 
allerlei zoek- en doeopdrachten worden de 
leerlingen echte camou� age-experts.

Bezige b� en  
(mei-september)
Duur: 1.30 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Kunnen alle b� en steken? Maken alle b� en 
honing? T� dens de lente – en zomermaanden 
z� n  b� en heel druk bezig, elke b�  heeft dan 
ook een eigen taak. Kom het boeiende leven 
van de honingb�  ontdekken!

Paddenstoelen… 
van dichtb�  bekeken  
(september - 15 november) 
Duur 1.30 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Voor leerlingen vanaf het vierde leerjaar.
Elfenbankje, Duivelsei, Heksenkring, ...
Sprookjesachtig en mysterieus bl� ven ze 
alt� d, die paddenstoelen.
Ruikt h�  lekker? Mag je hem eten? Gewapend 
met spiegel en vergrootglas ontdekken 
kinderen geuren, kleuren, vormen en belang 
van deze levende wezens in de natuur.

Lok de vogels naar je tuin   
(maart-april)
Duur: 2 uur • Pr� s: € 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? 
K� kt een zangvogel op dezelfde manier als 
een roofvogel? Hoe lok je de vogels naar je 
tuin? Met opdrachtjes en proefjes in kleine 
groepjes kr� gen de leerlingen antwoord op 
heel wat vragen.

Bouwen aan de 
ambertuin (april-oktober)  
Duur: 1.30 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Op een speelse manier laat een gids 
de leerlingen kennis maken met onze 
‘Ambertuin’. Het is een kringlooptuin die 
samengesteld is uit acht bouwblokken: 
verharding, gazon, water, plantvakken, 
afscheidingen, compost, kippen en moestuin.
Aan iedere bouwblok z� n een aantal leuke 
opdrachtjes verbonden. Lukt je groepje erin 
deze tot een goed einde te brengen, dan heb 
je de eerste bouwblok verdiend. Wanneer je 
samen 8 stukjes b� een gesprokkeld hebt, kan 
je het grondplan in elkaar puzzelen.
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Met de GPS, 
op zoek naar de schat    
(hele jaar)
Duur: 2 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

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

Het grote insectenspel    
(april-september)
Duur: 1.30 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Wat is het verschil tussen een hommel en 
een b� ….  Maken alle b� en honing? Wie woont 
er in een b� enkast? Na een bezoek aan de 
b� enhal en de insectentuin ben je misschien 
wel een echte insectenkenner en speel je het 
grote insectenspel. Leuke opdrachtjes laten 
je kennismaken met het boeiende leven van 
de insecten. 

Bruin brood
Duur: minimum 2 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Zelf brood bakken, de weg van graan tot 
brood, het verschil tussen bloem en meel, de 
soorten graan en nog veel meer. Het komt 
allemaal aan bod in deze bakactiviteit. 
Er wordt aandacht besteed aan ‘korte keten’ 
en waarom we bakken met biomeel.

Groentetaartjes bakken    
(hele jaar)
Duur: minimum 2 uur • Pr� s: € 1,25 per leerling

Groenten sn� den, stoven, taartdeeg 
maken, uitrollen en in vormpjes doen... Je 
hoeft geen meesterkok te z� n om je eigen 
groentetaartje te maken. Groenten, granen en 
gezonde voeding staan centraal t� dens deze 
begeleiding.

Fruitverwerking     
(september-oktober)
Duur: minimum 2 uur  • Pr� s: € 1,25 per leerling

Appels, het fruit van de herfst!
De leerlingen worden echte bakkers. Samen 
deeg maken en taartjes uitrollen, het lukt 
allemaal.
Wanneer het deeg r� st, is er t� d om appelsap 
te maken en te proeven. De delen van 
de appel, klokhuis, schil, pitjes worden 
besproken.
Ieder kind kr� gt z� n eigen taartje mee naar 
huis.

Boerder� spel 
(hele jaar)
Duur: 1.30 uur • Pr� s: € 4 per spel

B�  het stedel� k natuurdomein Kiewit hoort 
ook een boerder� gedeelte dat de leerlingen 
zeker zal kunnen boeien. Wil je met je klas 
de boerder�  eens op een andere manier 
ontdekken dan is het boerder� spel misschien 
datgene wat je zoekt. Een spelbord, een 
dobbelsteen, pionnetjes en opdrachten z� n 
de middelen die gebruikt worden om de 
leerlingen op een korte t� d al spelend heel 
wat te leren over de boerder� dieren en hun 
woning. Op de boerder�  kunnen de kinderen 
zelf heel veel informatie opzoeken op de 
mooie kubussen b�  de dieren.

Het groene voetenspel
(21 maart - 1 november)
Duur: 1.30 uur • Pr� s: € 4 per spel

B�  aanvang van het spel z� n er 60 houten 
blokken te verdelen die verdiend kunnen 
worden door opdrachten correct uit te 
voeren.  Het is de bedoeling om als groep 
zoveel mogel� k houten blokken te verdienen. 
Als de 30 opdrachten – muzische-, zoek-, 
dieren-, plantenopdrachten en raadsels 
- uitgevoerd z� n, kr� gen de groepen de 
opdracht om met de verdiende blokken een 
zo hoog mogel� ke toren te bouwen. De groep 
die de hoogste toren heeft die gedurende 2 
minuten bl� ft staan, is de winnende groep.

Milieu- en Natuurspel 
(hele jaar)
Duur: 1.30 uur • Pr� s: € 4 per spel

De kinderen kunnen in dit spel hun kennis 
over de natuur tonen. Er is echter ook 
aandacht voor de vele milieuproblemen. Met 
behulp van het bekende ganzenbord gaan 
de kinderen in kleine groepjes op zoek naar 
oplossingen.

Speurtocht 
‘Het mysterie van Kiewit’   
(hele jaar)
Gratis

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

Natuurklassen 
Duur: hele week
Pr� s: 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 onvergetel� k avontuur. 
De begeleider kr� gt een speciaal programma 
toegestuurd en kiest daaruit de activiteiten.

Een huifkarritje 
reserveren met de klas  
(niet van november tot maart)
Duur: 0.30 uur (met op- en afstappen) • 
pr� s: € 20 – max. 30 personen op de kar
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