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Zeeklassenprogramma 
 

Maandag 
 
  
Voormiddag 
Aankomst op boerderij, verwelkoming en installeren in de kamer 

12u 
Warm middagmaal 

‘ Workshop boerderijbeleving, de zwaluw en akkerbouw’ 

13u30-16u30 
- Groep 1: Rondleiding bij de dieren 
- Groep 2: Workshop rond akkerbouw 
- Groep 3: Interessante, speelse workshop rond zwaluwen die ook op de boerderij wonen. 

Gegeven door een echte kenner 

Na elke workshop doorschuiven naar de volgende tot elke groep alles heeft gedaan. 

16u45 
- Te voet naar melkveebedrijf (1 euro/kind) 
- Om 17u bijwonen melkproces van de koe 

18u 
Avondeten met verse chocolademelk  

 

19u : gezelschapsspelletjesavond (meebrengen) / brieven schrijven 
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Dinsdag 
 
 
8u15 
Ontbijt 
9u-11u45 

- Groep 1: Boerenspelen (kruiwagenrace, touwtrekken, klompenlopen…) 
- Groep 2: Boerderijtaken 

Na elke workshop doorschuiven naar de volgende tot elke groep alles heeft gedaan. 

12u 
Warm middagmaal 

‘Van graan tot brood’ 

Namiddag  
- Uitstap naar bakkerijmuseum met treintje  (5 euro per kind voor het bezoek, 225 euro forfait 

voor het treintje) 
Zelf brood bakken workshop ‘kinderbakkerij’ en uitleg bij evolutie bakkerij 

18u  
Broodjesmaaltijd 

Avond 
Suggestie: filmavond (vb; Charlotte’s web, Huisdiergeheimen, … ) 

Beamer ter beschikking. Graag laptop meebrengen. 
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Woensdag 
 
 
8u 
Ontbijt + picknick maken 

9u30 
Treintje naar Garnaalvissers (225 euro voor het treintje) 

‘ Op stap met de Garnaalvisser’ 

10u 
- Bijwonen van garnaalvissen met uitleg over de bijvangst door een gids (strand) 

WORKSHOP= 145 euro, gids (niet verplicht)= 60 euro 

- Mooie duinenwandeling samen met het Paard richting de boerderij (dorp) 
- Sorteren van garnalen, koken, pellen (einde rond 11u30) 
- Picknick op de boerderij aan picknicktafels onder afdak 
- Vertrek  naar Visserijmuseum (op wandelafstand in het dorp van Oostduinkerke) 

14u 
Visserijmuseum 

(het museum is momenteel aan het verbouwen al meer dan een jaar, dus vermoed ik dat het in 2025 
wel al terug open zal zijn. Prijzen voor een bezoekje zijn nog niet bekend) 

16u 
Terugkeer naar de boerderij met treintje 

Douchen 

18u 
Avondmaal 

Avond 
Suggestie: Quiz (model powerpoint ter beschikking/best nog wat aanpassen volgens jullie smaak) 
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Donderdag  
 
 
 

8u Ontbijt + picknick maken 
Vertrek met  

 
10u vertrek met het treintje naar Nieuwpoort (225 euro heen en terug) 
 

‘ seizoenworkshop’ 

10 u 30: Workshop in de kinderboerderij van Nieuwpoort (vgl thema) 
  Wisselen groepen (2 euro voor een seizoensworkshop) 
 
Picknick daar ter plaatse 
 
13u: Te voet naar het strand 
 
14u: go-cart (3.5 euro/ 30 min) rijden op de dijk ( + spelen op het strand) 
 
17u: terug naar de boerderij 
 
18u: barbecue 
 
Avond 
 
Bonte boerenfuif? 
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Vrijdag 
 
 
 

- Inpakken voor ontbijt 

9u  Ontbijt 
 

9u30 
- Met eigen bus naar Lo, met boerderijpicknick 

10u20 
- Aankomst Jules Destrooper 

10u30 
- Start rondleiding Jules Destrooper (3 euro/kind) 

Picknick in Lo 
 

Vertrekken richting huis  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


