
Tijdens de Beleef Buiten!-dag maak je kennis met het aanbod van de Abdij van Park. In het programma vind je zo-

wel activiteiten die worden begeleid door partners op de site als activiteiten die je zelf als leerkracht kan komen 

doen met je klas.  Bovendien picknicken we met alle aanwezige klassen samen op de speelweide naast de vijvers.  

We dagen jullie uit om een zo lang mogelijk picknickdeken te maken met een zo duurzaam mogelijke lunch. Maak 

samen met je klas een vegetarische broodspread, haal wat groenten bij een boer in de buurt of breng wat gezonds 

mee van thuis! Wij zorgen alvast voor het zonnetje!  

Voor wie?  

Voor stoere jongens en meisjes van een Leuvense basisschool. Omdat we zoveel mogelijk verschillende scholen de 

kans willen bieden om het aanbod op de Abdij te leren kennen, kan je inschrijven voor max. 2 klassen per school. 

Maar je bent vrij om met meerdere klassen te komen picknicken. Deelname is gratis!  

Het programma?  

Ofwel reserveer je voor jouw klas een activiteit in de voormiddag en picknicken jullie aansluitend, ofwel picknicken 

jullie eerst en kiezen jullie voor een activiteit in de namiddag. Je vindt het aanbod aan activiteiten als bijlage. Kies je 

voor een zelf te begeleiden leskoffer? Dan bezorgen we je op voorhand de handleiding.  

   9u30 - 11u30 -  1e reeks klasactiviteiten 

  11u30 -  13u00 - picknick en spelen op de speelweide 

  13u00 -  15u00 -  2e reeks klasactiviteiten 

Wat meebrengen?  

- Elk kind brengt een zo duurzaam mogelijk picknick, een drankje en een beker mee; 

- Enkele picknickdekens voor je klas;  

- Aangepaste kledij: stevige schoenen en bij regenweer waterdichte kledij en/of laarzen.  

Hoe voorbereiden?  

Ter voorbereiding van je bezoek, vind je hier meer lesmateriaal: 

- http://klimaatscholen.weebly.com/draaiboeken.html - draaiboek met educatie rond duurzame voeding.  

- http://www.goodplanet.be/goodplanetactions/nl/- schrijf je in en krijg toegang tot heel wat leermiddelen en tips 

- http://www.doeboerderijleuven.be/ - hier vind je heel wat informatie over het aanbod van de doe-boerderij voor 

scholen.  

 

De Beleef buiten!-dag is een organisatie van de afdeling onderwijs en scholen en het project klimaat-

scholen van de stad Leuven in samenwerking met de partners vrienden Abdij van Park vzw, vrienden 

van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw, Stadsimker Staf Kamers, Doe-boerderij Leuven, De Wikke en 

De Aanstokerij en met steun van Norbertus van Gennep!  

Abdij van Park nodigt uit:  

Beleef buiten!-dag  

Donderdag 27 april 2017 

http://klimaatscholen.weebly.com/draaiboeken.html
http://www.goodplanet.be/goodplanetactions/nl/
http://www.doeboerderijleuven.be/


Tips voor een duurzame picknick 

  - Afvalarm: gebruik een brooddoos, drinkbus, herbruikbaar doosje … om je picknick in mee te brengen.  

 - Zonder vlees: een vegetarische broodspread, een stukje kaas, plakjes (Fair trade) banaan … het hoeft niet 

 altijd met vlees te zijn!  

 - Gemaakt met lokale producten: confituur gemaakt van fruit uit eigen tuin, groentjes en fruit van de lokale  

 boer, brood van de bakker om de hoek … 

 - Seizoensgebonden en biologisch: kies voor biologische groenten en fruit van het seizoen. 

 - Fair trade: kies je toch voor exotische producten? Ga dan voor Fair Trade! Zo weet je zeker dat de boer er 

 een eerlijke prijs voor heeft gekregen.  

 - Een heel belangrijke tip: neem niet meer mee dan je op kan. Zo hoef je geen eten weg te gooien!  

 

Hoe inschrijven?  

Schrijf je klas vóór 28 maart in door onderstaande inschrijfstrook door te mailen naar   

Norbertus.vangennep@leuven.be.  

Per school kan je met maximaal 2 klassen een activiteit kiezen, en dit zolang er plaats is. Maar jullie mogen zeker 

nog klassen uitnodigen om mee te komen picknicken.  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 

Naam school:  

Adres school:  

 

Met hoeveel klassen komen jullie picknicken?  

Hoeveel kinderen zijn dat? 

Wij komen: te voet/ met de fiets/ met de bus/ carpoolend/met … personen met de zonnetrein**.  

 

* Na 28 maart maken wij de puzzel welke klas welke activiteit krijgt toegewezen. Wij brengen jullie dan zo snel mogelijk op de 

hoogte!  

** Komen jullie graag met de zonnetrein (www.zonnetrein.be)? Duid dit dan duidelijk aan zodat de zonnetrein weet dat hij 

moet uitrijden. De zonnetrein rijdt enkel uit onder voorbehoud, afhankelijk van de bezetting.  

Klas 1 

Welke klas (leeftijd):  

Aantal kinderen:  

Aantal begeleiders: 

Contactpersoon (naam, email, GSMnr):  

 

Geef drie activiteiten op in volgorde van voorkeur*: 

 1.  

 2.  

 3.  

Wij komen in de voormiddag/ namiddag 

Klas 2 

Welke klas (leeftijd):  

Aantal kinderen:  

Aantal begeleiders: 

Contactpersoon (naam, email, GSMnr):  

 

Geef drie activiteiten op in volgorde van voorkeur*: 

 1.  

 2.  

 3.  

Wij komen in de voormiddag/ namiddag 

mailto:Norbertus.vangennep@leuven.be
http://www.zonnetrein.be


Het aanbod aan activiteiten?  

Je kan deze activiteiten zowel kiezen voor de voormiddag als voor de namiddag.  

Wat? Doelgroep? begeleiding foto 

Watervogels beloeren! 
In de lente zijn watervogels heel actief: het spel 
van aantrekken en verleiden, concurrenten ver-
jagen, het bouwen van nesten en het verzorgen 
van de jongen. 

Met ieder een verrekijker in de hand observeren 
we het gedrag van watervogels en leren we 
enkele belangrijke soorten herkennen. Aan de 
hand van lichaamskenmerken en vogelgeluiden 
vertellen de opgezette vogels ons meer over 
hun levenswijze.  

2de en 3de 

graad BaO 

Natuurgids van de  

vrienden van Hever-

leebos en Meerdaal-

woud 

 

Bij de bijen 
De honingbij is een zachtaardig insect dat ijverig 
van bloem naar bloem vliegt om nectar te ver-
zamelen en zo honing te produceren. Zo kan 1 
werkster maar liefst 20 miljoen bloemen bezoe-
ken om 1 kg honing te maken. Met heel veel 
passie en vuur vertelt Staf, de stadsimker over 
de koningin, de werksters, het bijenvolkje, de 
bijenwoning, de honing … In april is er al heel 
veel activiteit in de bijenkasten ... heel veel te 
zien dus.  

Na de rondleiding gaan we de bijen een handje 
helpen: we bouwen zelf een bijenhotel en ma-
ken zaadbommen die in de buurt van jullie 
school uitgestrooid kunnen worden zodat  saaie 
stukjes grond omgetoverd kunnen worden tot 
bloemenweides waar de bijen van kunnen profi-
teren.  

Alle  

leeftijden 

Stadsimker Staf  

Kamers i.s.m. Doe-

boerderij Leuven 

 

 

 

 

Tuinieren  
Harken, spitten, schoffelen, zaaien, planten, 
oogsten … allemaal activiteiten die elke tuin-
man, tuinvrouw doet op zijn of haar stukje 
grond om te kunnen genieten van lekker groen-
ten.  

We gaan aan de slag met aarde, compost, hark, 
spade, schop, … en helpen de boeren van De 
Wikke in hun moestuin. Lekkere vuile handen 
en een goed gevoel na die al noeste arbeid … en 
je weet ook waar al die lekkere groenten die 
elke dag op je bord liggen vandaan komen.  

Alle  

leeftijden 

Doe-boerderij  

Leuven i.s.m. De 

Wikke 

 

 

Kookactiviteit 
Samen in openlucht een lekker hapje maken … 
Met de groenten van het veld, eitjes van de 
kippen,  melk van de koeien, honing van de bij-
en … gaan we aan de slag op de buitenkeuken. 
Iedereen aan het werk met mesjes, snijplanken, 
kookpotten, kommen, lepels,… En na al die 
noeste arbeid proeven we ons zelf gemaakt, 
gezond hapje!  

Vanaf de 3de 

kleuterklas 

Doe-boerderij  

Leuven 

 



Moord in de Poel 
Eén van de poeldieren is vermoord! De leer-
lingen worden professionele speurders en moe-
ten dit moordonderzoek leiden. De spelers ma-
ken eerst kennis met de personages die in en 
rond de poel leven. In verschillende teams wor-
den de onderzoeksresultaten samengebracht en  
kunnen ze de moord misschien oplossen ... 

4de, 5de en 6de 

leerjaar 

De Aanstokerij i.s.m. 

de Vrienden van 

Abdij van ’t Park.  

 

Leskoffer ‘Het weer’ (Doe-boerderij Leuven)
Deze leskoffer laat leerlingen kennismaken met 
de belangrijkste onderdelen van het weerbe-
richt: temperatuur, windrichting, windkracht, 
wolken, zon, neerslag… Met de meetinstrumen-
ten en de doe-opdrachten die je moet uitvoeren 
ben je op het einde helemaal klaar om Frank 
Deboosere of Sabine Hagedoren te vervangen 
of je eigen klas-weerbericht te presenteren.  

3de graad 

BaO  

Zelf te begeleiden  

Leskoffer ‘ Zintuigen’ (Doe-boerderij Leuven) 
In deze leskoffer vind je alle materiaal om met 
je kleuters op stap te gaan op de site van de 
Abdij van Park en alle zintuigen te laten werken: 
loepen om planten en beestjes beter te bekij-
ken, insectenvangers om heel kleine insecten, 
spinnen,… te observeren, een klein terrarium 
om alle gevonden en gevangen beestjes in te 
verzamelen, spiegels om planten ook langs de 
onderkant te bestuderen (of om jezelf te be-
wonderen), een verrekijker om bijvoorbeeld 
vogels in de lucht te bekijken, blinddoeken zo-
dat de kleuters geconcentreerd kunnen luiste-
ren naar de omgeving… 

Eenmaal terug in de klas kan je ook nog het 
lottogeurenspel  spelen , je klaslokaal met een 
geurkaars laten ruiken naar fruit, of luisteren 
naar en herkennen van natuurgeluiden. En wie 
weet kan je met de val je eigen klasmuis vangen 
en hem goed observeren in het terrarium alvo-
rens je hem terug vrij laat.    

kleuters Zelf te begeleiden  

Leskoffer ‘levend ganzenbord’ (Provincie) 
Een doe- en renspel met vragen en opdrachten 
die de kinderen in groepjes kunnen uitvoeren. 
In de opdrachten komen natuur, expressiviteit 
en taalvaardigheden aan bod.  

http://www.vlaamsbrabant.be/promarUD/
catalog.do?_flowId=search-
flow&_flowExecutionKey=e1s3 

2de en 3de 

graad BaO 

Zelf te begeleiden 

 

 

Leskoffer ‘Natuurbeheerspel’ (Provincie) 
Leerlingen leren met het biotopenspel, het mi-
nisterspel en het beheerspel over plant- en dier-
soorten en natuurvriendelijke ideeën. Leuke mix 
van actieve spelletjes en nadenken.  

http://www.vlaamsbrabant.be/promarUD/
catalog.do?_flowId=search-
flow&_flowExecutionKey=e1s3 

3de graad 

BaO 

Zelf te begeleiden  
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http://www.vlaamsbrabant.be/promarUD/catalog.do?_flowId=search-flow&_flowExecutionKey=e1s3

