Voorstel voor een daguitstap of schoolreis

Kinderen, sterren van Het Netepaleis Kessel”

Je denkt aan een dag vol natuurbeleving en plezier met
kleuters of kinderen van de lagere school? Het kan! Kom
per bus tot Nieuwe Bevelsesteenweg 54 Kessel of
combineer het met een mooie fietstocht!
Leg tijdig een datum vast. Als alles goed is afgesproken
voor een dag op maat wordt het altijd een succes!
Hoe kan het verlopen?
Onze natuurgids komt de groep tegemoet en maakt
iedereen enthousiast en benieuwd om de natuur te
ontdekken. Kom luisteren naar de bomen in de dreef,
ontdek vogels en dieren op de mooie Bogaertsheide, waar
het “Netepaleis” is gelegen.
Op het rustig weggetje zonder verkeer is het heerlijk
wandelen. Onderweg worden plantentuiltjes gemaakt,
dennenappels en stukjes hout verzameld voor het
knutselatelier.
Het Netepaleis is een eco-domein, gelegen op een
natuurdomein van 3 Ha met een mooi gedecoreerde overdekte
ruimten. De transparante binnentuin kan aangepast worden
voor elke activiteit van maaltijden, dansen tot knutselen. De
invulling van tropische planten, het strandje met kleuterboot,
een klimaatbus e.a. bieden de kans om bij nat of guur weer toch
activiteiten te laten doorgaan in verschillende groepen.
Kinderen van alle leeftijden kunnen genieten van de groene omgeving, ontdekken leuke attributen van het
vroegere tuinbouwbedrijf en kunnen spelen in 2 grote speelweides.

Voorstel (tijdschema en leeftijden, eventueel niveau vanaf 3 tot 99 jaar naar wens in te vullen op het
aanvraagformulier)
•
•

Onthaal met muziek en natuurgids
1 muziekworkshop met zang en dans tot 70 kinderen

09u30 Aankomst bus en korte begeleide wandeling naar Het Netepaleis
Muziekaal onthaal en workshop met Hilde Frateur, zang en muziek
rond bvb “Muziek is een wereldtaal” of “Heet op de Planeet”. De
kinderen spelen mee met instrumentjes en leren een dansje.
Na de pauze verkennen we het domein, geven fruitschillen aan
Django, onze Shetlandpony, de geitjes en zien in de tuinen onze talrijke
tamme konijntjes lopen. Kunnen we ze even knuffelen?
Dan volgt het bosspel, reis rond de wereld en spelen we buiten in de
grote speelweide.
12u30 Picknick, binnen of buiten
13u00 Verhalen vertellen onder de beuk of in de wilgenhut,
binnentuin of de Eco-kindertuin, muzieksalon, dans-, knutsel- en
tekenatelier… (ook begeleid door uw begeleiders)
15u00 Tijd voor een muzikale afsluiter in en om de Klanktank, een
gerecycleerde brandstoftank en korte wandeling naar de autobus.
Algemeen
Groep 40 tot 70 kinderen met begeleiders. MMM voorziet de
volledige accommodatie met sanitair, natuurgids, muziekworkshop…
Periode
21 maart tot 30 september 2019-2020
Richtprijs, naargelang aantal en keuze van activiteiten, beschikbaarheid van de begeleiders.
Financiële tegemoetkoming voor de vaste onkosten locatie voor schoolgroep/vereniging 10u- 15u: 185€
Per kind vanaf 5€ naargelang de gewenste begeleiding
Per extra animatie/workshop bvb werken met klei, kinderyoga, sport… 60 minuten/20 kinderen: 3€/kind
Inclusief: 3 Ha domein waarin 2 grote speelweides, bos met kindertuin, picknickplaats onder bomen in binnen en
buitentuinen, dieren, shelters, grote binnentuin, podia, groot scherm.
Te voorzien door de school/aanvrager: minimaal 1 begeleider door aanvrager per 20-25 kinderen(naargelang
leeftijd/niveau)
Mogelijkheden voor animatie door leerkrachten: allerhande spelletjes, dierenverzorging, dans, sport, bosspel,
natuurquiz, knutselatelier, gezelschapsspelletjes, fotoshoot enz
Andere voorstellen zoals openluchtklas, grootouderfeest, voorbereiding schoolfeest enz op aanvraag.
Met vriendelijke groet en dank van het team vrijwilligers van Het Netepaleis!

