Vrije Basisschool
De Zonnebloem
Oude Diestsestraat 4
3473 Waanrode
tel. 016/77 72 67
e-mail: directiewaanrode@gmail.com

Schoolreis
Op vrijdag 25 juni 2021 gaan we met de lagere school naar Bokrijk.
Praktische info
Vertrek : 8.45 uur aan de school
Terug thuis : 16.00 uur
Het afzetten van de kinderen kan vanaf 8 uur. Wij vragen bij het ophalen
dezelfde regels als op schooldagen te respecteren. De kinderen zullen zich na
het afstappen van de bus eerst verzamelen op de speelplaats.
Outfit





T-shirt van de school
Regenkleding voorzien (bij regenweer)
Kinderen krijgen een armbandje met vermelding: naam – telefoonnummer
school
Mondmasker (wordt verplicht door het museum voor al de kinderen van de
lagere school). De kinderen van groep 8 en 9 zullen dit de hele dag moeten
dragen, de andere klassen enkel tijdens de workshop.

Bij warm weer
 Pet
 Thuis reeds insmeren met zonnemelk
Breng mee
Rugzakje met
 Picknick
Kinderen krijgen een drankje bij de picknick
 Tussendoortje(s)
 Extra drankje(s)
 reservemondmasker

Geen zakgeld meegeven !
Kostprijs
€ 7.50
vervoer: betaald door de gemeente Kortenaken en de Vriendenkring
Begeleiding door
leerkrachten
extra begeleiding
Programma
Voormiddag
spelen in de speeltuin

Namiddag
activiteiten
Groep 4

groep 5
Van graan tot brood

Eerste hulp bij sprookjes en verhalen
Enkel in Bokrijk komen sprookjes echt tot
leven. Op pad in het museum ontdekken de
kinderen magische plekken als de put van
Vrouw Holle, de staande klok van de Zeven
Geitjes, het spinnewiel van Doornroosje of de
haard van Assepoester. Ze treden in de
voetsporen van gekende sprookjesfiguren en
trekken als Roodkapje aan het touwtje.
Onderweg luisteren ze geboeid naar sprookjes
en verhalen, ook uit andere culturen.

Brood … het basisvoedsel van de mens. Tijdens
de route wordt duidelijk dat je vroeger niet
even voor een witgesneden brood naar de
bakker ging. Eén keer per week bakte de
vrouw in het bakhuis brood met graan
dat de boer zelf geoogst had en door de
molenaar tot meel gemaald was.

Groep 6
IK HOUD/T VAN JOU

Zonder moderne apparatuur was van een boom
een balk en van een balk een huis maken nog
véél moeilijker dan nu. Tijdens de route
bekijken de kinderen de werktuigen van
vroeger van dichtbij. De klas maakt ook kennis
met het gevaar van vuur en hoe men zich hier
vroeger tegen beschermde.
Hout, spijkers en een hamer. Meer hebben
stoere meisjes en sterke jongens niet nodig om
aan de slag te gaan. In het houtatelier maken
ze helemaal zelf een vogelvoederbak.
groep 8
Kriebelige stoffen

Vroeger kwamen de materialen voor kleding
van het land … of van het dier zoals
schapenwol. Hoe werden grondstoffen met de
hand gesponnen en geweven tot een tuniek of
broek? Zonder de hedendaagse kleurstoffen
zag het resultaat er helemaal anders uit.
Voelen en vergelijken met je eigen jeans en Tshirt!

Met vriendelijke groeten
Het team van De Zonnebloem

groep 7 + 9
Van koe tot leer

Vroeger waren dieren op de boerderij geen
huisdieren maar ‘nutsdieren’. Ook de hond! Je
leerlingen maken kennis met verdwenen
producten en gebruiken. Van koeienmest in de
stal tot de hond in het boterrad. Ook na de
slachting ging geen enkel stukje van het dier
verloren: schapenbotjes werden bikkels om
mee te spelen.

Gelieve dit document ingevuld, aan de klasleerkracht af te geven
voor vrijdag 25 juni. Dank u!
Mijn kind ……………………………………………………..
groep …………..
komt na de schoolreis op de volgende manier naar huis

0

afgehaald met de wagen of te voet door ….

0

met de rij mee

0

naar de opvang (de bus zet de kinderen af aan de
Kiekeboe)

Datum ………………….

Handtekening …………………….

