SPORTIEVE BOSKLAS
Vraag je eigen programma op maat! Ook voorstellen van de school mogelijk.

Valkenier
Educatieve demonstratie met roofvogels

Op bezoek bij de imker
Met de fiets rijden we onder begeleiding van een gids naar imker Jos Geypen. Vol
trots en enthousiasme vertelt Jos over zijn ‘biekes’. Natuurlijk kunnen de kinderen
ook doen, kijken en lekkere honing proeven.

Natuurwandeling in natuurgebied De Most
Met een professionele gids trekken we de natuur in. De kinderen komen tot rust en
staan even stil bij al dat moois rondom ons, dat in hun digitale wereld wel eens
vergeten wordt.

Natuuronderzoek
Met een professionele gids trekken we op natuuronderzoek. Insecten zoeken en
determineren, de hoogte en omtrek van een boom bepalen, de zuurtegraad van het
water onderzoeken… Niets schrikt onze kleine speurders af.

Keimannetjeswandeling (2e kleuterklas t.e.m. 1ste leerjaar)
Gedurende deze
educatieve
wandeling (met
bijhorend
prentenboek) van
1,5km. worden alle
zintuigen geprikkeld.
Bovendien kunnen de kinderen tijdens deze
mooi ingeklede wandeling zelf ontdekken hoe
belangrijk het is om zorg te dragen voor de
natuur.

Rural caching (vanaf 3e leerjaar)
Rural caching is een 'schattenjacht' waarbij je met
behulp van plaatscoördinaten en een draagbaar gpstoestel op zoek kan gaan naar een 'schat’ . Onderweg
los je allerlei opdrachten op om de coördinaten van
de schat te weten te komen. De oplossingen brengen
je dichter bij de schat.
Het zou echter geen RURAL caching zijn indien de
vragen en proeven niet zouden gaan over landbouw,
landschap en omgeving. Op een leerrijke, actieve en
avontuurlijke manier ontdek je zo het platteland. Een
wandeling met net dat ietsje meer!

Bowling
Op een kwartiertje wandelen van het domein ligt bowlingzaal Keiheuvel. Een avondje
of een namiddag plezier voor leerlingen en leerkrachten.

Sport en spel
Onder leiding van een sportmonitor leven de kinderen zich uit op het voetbalveld.
Niemand deinst terug voor onze super-coole omnisport en new-games.

Karaté- initiatie
Een professionele lesgever mét zwarte gordel leert ons de kneepjes van het vak. De
kinderen voelen zich goed in hun vel met de opgesnoven karatekneepjes.

Bezoek aan de aeroclub
De verantwoordelijke van aeroclub Keiheuvel geeft de kinderen een rondleiding. Op
een interactieve manier komen ze te weten hoe zo’n vliegveld gebruikt wordt.
Natuurlijk krijgen ze ook de kans om eens in een toestel plaats te nemen. We blijven
met onze twee voeten op de grond en als we nog eens een toestel in de lucht zien,
vergeten we zeker niet wat we gezien hebben.

Bezoek aan de schapenherder
Samen schapen drijven in een unieke boerderijomgeving. ‘Herder Chris’ geeft uitleg
over het schaap, toont verschillende schapenrassen en geeft een demonstratie
schapendrijven met zijn getrainde Border Collies.

Bezoek aan de echte boerderij (Sint Jozefhoeve = educatief
melkveebedrijf)
De groep wordt opgehaald met de Struesselkar aan het sporthotel. In de
Struesselkar kunnen tot 50 ‘kleine varkentjes’ plaats nemen op pakken stro. Aan de
hand van speelse opdrachtjes komen de kinderen wat meer te weten over het leven
van de koe en de kalfjes.

