
 
 

Een bezoek brengen aan “De Oude Zustertuin” 
 
Als school, BSO of KDV bent u van harte welkom om langs te komen op De Oude Zustertuin met groepen 
leerlingen / kinderen. U kunt ons vrij bezoeken, maar we hebben ook “Het Uilennest”, een educatieve 
ruimte met allerlei faciliteiten waarvan gebruik gemaakt kan worden.  
 
We willen graag de bezoeken van groepen goed in kunnen plannen. Daarom is het wenselijk dat u zich 
aanmeldt om langs te komen. Dit heeft te maken met het feit dat wij moeten zorgen dat er vrijwilligers 
zijn om u te ontvangen en de gebouwen open te houden. Tevens streven we ernaar maar 1 school tegelijk 
op het terrein te hebben, zodat het overzichtelijk blijft. 
 

Huisregels: 

• Er is voldoende begeleiding mee voor de leerlingen / kinderen (vanuit ons worden de kinderen niet 
begeleidt) 

• De dieren worden met respect behandeld  
(niets naar ze gooien, niet op de hokken slaan, niet tegen de hekken schoppen) 

• Er is respect voor de natuur 
(er worden geen blaadjes of takken van bomen afgebroken, er wordt niet in bomen geklommen) 

• Afval wordt in de vuilnisbakken gedaan 
  
 

We hebben een basispakket Dierkaarten waar gebruik van gemaakt kan worden. Zes boerderijdieren 
kunnen worden langs gegaan en op de kaarten staan vragen over voeding /gedrag / uiterlijk van de dieren. 
Dit gaat van makkelijk naar moeilijk, afhankelijk van welke leeftijdsgroep.  
 
Nieuw is een leuke activiteit voor groep 1 en 2! In groepjes kan dit gedaan worden. Elk groepje krijgt een 
rugzakje met informatie, opdrachtjes om uit te voeren, voer voor de dieren en een leuke handpop die 
gebruikt kan worden door de begeleider. 
 
Hieronder vind u een inschrijfformulier. We zien deze graag tegemoet als u langs wilt komen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Inschrijfgedeelte: 
 
Naam School / BSO / KDV: 
 
Leerkracht / contactpersoon: 
 
Telefoonnummer: 
 
E-mailadres: 
 
Groep: 
 
Aantal leerlingen  / kinderen: 
 
Gewenste datum en dagdeel: 
 
Wij willen 
 

o Vrij komen spelen 
Geen kostten aan verbonden / donatie altijd welkom 
 

o Drinken 
Limonade voor de kinderen (gemiddeld 25-30 kinderen) en koffie en/of thee voor begeleiders (gemiddeld 6 
begeleiders). Kosten € 10,- per groep. Komen er meer kinderen of begeleiders? Dan bespreken we samen 
wat het meer zal gaan kosten. 

 
o Gebruik maken van “Het Uilennest”  en van de Dierleskaarten  

Over zes bekende boerderijdieren zijn vragen uitgewerkt naar leeftijd en moeilijkheidsgraad,  onderverdeeld 
in groep 1-2 / groep 3-4 / groep 5-6-7-8. De groep kan in kleine groepjes uiteen en met de leerkracht / 
ouders de dieren langs gaan aan de hand van de kaarten (bij groep7-8 zouden leerlingen elkaar vragen 
kunnen stellen). 
Kosten € 10,- per groep 
Ongeveer 1 uur kan dit duren 
 

o Rugzakjes activiteit groep 1 en 2 
Voor de kleuters is er een nieuwe activiteit gemaakt. De groep wordt verdeeld in 6 groepjes. Elk groepje gaat 
op pad met een rugzak vol informatie, opdrachtjes en voer voor de dieren. Ook zit er een leuke handpop in 
de tas die door de begeleider gebruikt kan worden.  
Kosten € 20,- per groep 
Ongeveer 1-1 ½ uur kan dit duren 

 
 
Dit formulier aub opsturen of e-mailen naar 
 
De Oude Zustertuin 
Postbus 227 
2410 AE Bodegraven 
fien@casema.nl 
 

 
 U krijgt vervolgens een bevestiging van uw bezoek (vastleggen bezoeken gebeurt op aanvraag van datum) 

 

      Bij voorbaat dank en groeten van Fien en Mariëlle  

mailto:fien@casema.nl

