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DOE-HET-ZELF LES

BEGELEIDE LES

Ruiken, horen, zien 
en soms... voelen. 

Een educatief bezoek aan Blijdorp  

is een zinnenprikkelende live  

ontmoeting met de natuur waar  

nieuwe “liefdes” voor schattige,  

gevaarlijke en onbekende dieren 

spontaan tot stand komen.  

De dierentuin is een bron van prikkels 

om kinderen te verwonderen over  

de bijzonderheden in de natuur. 

Voor alle PO-leerjaren hebben wij 

meerdere educatieve thema’s waarin 

de onderwijs-kerndoelen uit de  

categorie “oriëntatie op jezelf en de 

wereld” zijn verweven. De thema’s 

zijn ondergebracht in begeleide  

lessen en doe-het-zelf lessen.

EEN WERELD 
DIE JE MOET 
MEEMAKEN!

ONTDEK ONZE LESSEN

DIERGAARDE
BLIJDORP

 - Een les met een binnen- en buitenprogramma. 

Het binnengedeelte van de les wordt verzorgd 

door een educatief medewerk(st)er van Blijdorp 

in één van onze sfeerlokalen. Het buitengedeelte 

begeleid je zelf.

 - Voorbereiding op school is niet noodzakelijk. 

 - Het lesmateriaal ontvang je direct na de les. 

 - Aanvangstijden: 09.15, 10.45 uur.

 - Lesduur: afhankelijk van de leeftijdsgroep  

45 minuten tot 1 uur.

 - Lesperiode staat vermeld bij de les.  

 - Een speurtocht door de dierentuin die je zelf 

begeleidt.

 - Voorbereiding op school is noodzakelijk.

 - Het lesmateriaal download je van onze site.

 - Aanvangstijden: vanaf 09.30 uur ieder half en 

heel uur.

 - Lesduur: ± 1½ uur

 - Deze lessen vinden het hele jaar door plaats.  



BEGELEIDE LES

GROEP 3 & 4 

EET SMAKELIJK
5 september tot en met 6 oktober 2016

Vleeseters, planteneters, insecteneters, fruiteters en 

alleseters. Uw leerlingen ontmoeten vreemde eters en 

gaan op zoek naar het juiste eetgereedschap bij het voedsel. 

Hebben zij eenmaal de wijsheid in pacht dan wordt de kennis 

in een “verzorgende” eindopdracht verwerkt tijdens de les 

Eet smakelijk!

Locatie: Lesgebouw tegenover de wolven

GROEP 3 & 4 
KNOKEN EN KNEKELS
11 januari tot en met 21 februari 2017

Waarvoor hebben wij botten? Hoe zien die eruit? En hoe zit 

dat dan bij dieren? In de les Knoken en Knekels ontdekken 

uw leerlingen de antwoorden op deze vragen.

Locatie: Lesgebouw tegenover de wolven

GROEP 1 & 2 
ANDERS DAN WIJ
12 juni tot en met 30 juni 2017

Land, lucht of waterdier? Een doe-les waar niet alles is zoals 

het lijkt. In de les Anders dan wij ontdekken uw leerlingen 

actief dat iedere leefomgeving zijn eigen aanpassing vereist 

en soms ook voor meerdere doeleinden geschikt is.

Locatie: Klipklas - Oceanium

GROEP 1 & 2 
DE AVONTUREN VAN  
KAPITEIN KLIP
31 oktober tot en met 2 december 2016

Luid de scheepsbel en ontmoet de verhalenverteller die 

uw jongste landrotten meeneemt op avontuur langs de 

route die Kapitein Klip en zijn vrienden hebben gevaren. 

Aan de hand van stoere, wonderlijke en spannende 

zeemansverhalen maken zij kennis met diverse zeedieren en 

hun bijzonderheden. Gooi de trossen los en scheep in voor 

een spannend avontuur.

Locatie: Klipklas - Oceanium

Bij dit type les nemen wij graag het heft in eigen handen. Op een spontane, 

professionele wijze begeleiden onze educatief medewerkers de leerlingen 

door de stof. De lessen zijn razend populair! Maak snel je keuze en schrijf in.



GROEP 5
VACHTEN, VEREN, VELLEN
13 maart tot en met 13 april 2017

Wat doet een leeuw tegen de hitte en een pinguïn tegen de 

kou? Waarvoor neemt een olifant een stofbad en plukken 

vogels toch zo aan hun veren. Op deze en nog heel veel 

andere vragen krijgen uw leerlingen antwoord in de les 

Vachten, Veren, Vellen die gaat over huidbedekking. 

Locatie: Lesgebouw tegenover de wolven

GROEP 7 & 8 
LEVEN IN HET TROPISCH  
REGENWOUD
29 augustus tot en met 30 september 2016

De longen van de aarde worden bedreigd door ...? 

In de les Leven in het tropisch regenwoud onderzoeken 

we waarom het regenwoud zo belangrijk is en wat het zo 

kwetsbaar maakt. 

Locatie: Longhouse

TERUG VAN WEGGEWEEST!

GROEP 5 & 6 
AMAZONICA
7 november tot en met 16 december 2016

Hoe houd je het hoofd koel als je op expeditie bent in 

de tropische jungle sferen van Zuid-Amerika. Tijdens de 

les Amazonica worden uw leerlingen uitgedaagd om de 

strijd aan te gaan met de natuurelementen en toch de 

concentratie op te brengen om de expeditie-opdrachten  

tot een goed einde te brengen. BOM ÊXITO! 

Locatie: Vlinderparadijs Amazonica (per tijdstip maximaal 
18 leerlingen i.v.m. grootte van de leslocatie)

GROEP 6 & 7
BESCHUIT MET MUISJES
15 mei tot en met 9 juni 2017

Bevruchting, geboorte, zogen, eieren en nog veel meer. 

De les Beschuit met muisjes voert uw leerlingen met rode 

wangen van opwinding langs het spannende onderwerp 

“voortplanting”.

Locatie: Lesgebouw tegenover de wolven

WEGENS SUCCES VERLENGD!



GROEP 1 & 2
DIEREN-DOE-PAD
29 augustus 2016 tot en met 6 juli 2017

Uw leerlingen gaan op Dieren-Doe-Pad. Via een speelse 

route maken ze op verrassende wijze kennis met de 

dierentuindieren en hun bijzonderheden.

Locatie: Rivièrahalzijde

GROEP 1, 2 & 3 
IN VLIEGENDE VAART
29 augustus 2016 tot en met 6 juli 2017

Een stoer zeemansverhaal op school en een speurspel in 

Blijdorp. In de voetsporen van scheepsjongen Janus gaan 

uw leerlingen op ontdekkingstocht door het Oceanium en 

maken zij kennis met vreemde, bijzondere en spannende 

dieren in de Zee. 

Locatie: Oceanium

GROEP 3 & 4 
ALS JE HAAR MAAR GOED ZIT
29 augustus 2016 tot en met 6 juli 2017

Krulllen of bijna kaal! Zwart of highlights! Dieren gaan niet 

naar de kapper, maar hebben wel verschillende soorten 

huidbedekking. Tijdens de les Als je haar maar goed zit 

wordt duidelijk wat daar zo handig aan is en dat niet alles 

is zoals het lijkt. Een good hairday tocht met verrassende 

ontdekkingen.

Locatie: Rivièrahalzijde

GROEP 3 & 4 
SCHOOLZWEMMEN
29 augustus 2016 tot en met 6 juli 2017

Schoolzwemmen is een zwemles op het droge. Vanaf 

de kant bekijken de leerlingen hoe de dieren zich op 

verschillende manieren voortbewegen in het water.

Locatie: Oceanium

DOE-HET-ZELF LES
Bij dit type les geldt: vrijheid blijheid! De lessen kunnen het hele jaar 

door geboekt worden, de educatieve informatie is altijd voorhanden 

en je kunt komen wanneer het jou uitkomt. Kies een thema, prik een 

datum en schrijf in!



TIP

GROEP 7 & 8
ROOFDIEREN EN ANDERE  
JAGERS
29 augustus 2016 tot en met 6 juli 2017

Maken roofdieren echt alles dood wat in hun buurt komt? 

Uw leerlingen onderzoeken de waarheid achter deze opvat-

ting en ontdekken de ware aard van deze bijzondere dieren.

  Leen de gratis beschikbare leskist 

  met roofdiermateriaal voor een 

  nog betere voorbereiding.

Locatie: Rivièrahalzijde

GROEP 7 & 8 
NAAR DE HAAIEN!
29 augustus 2016 tot en met 6 juli 2017

Het antwoord op de vraag “Gaan we naar de haaien?” is bij 

deze les heel dubbel. Een kijkje onder de zeespiegel maakt 

zichtbaar welke bedreigingen er op de loer liggen voor de 

bewoners van de (wereld)zeeën en hoe ernstig deze zijn.

Locatie: Oceanium

GROEP 5 & 6
VOORTBEWEGING
29 augustus 2016 tot en met 6 juli 2017

Lopen, springen, klimmen, vliegen, graven, zwemmen...

Je kunt het zo gek niet bedenken of het komt aan de orde 

in de les Voortbeweging.

Locatie: Rivièrahalzijde

GROEP 5 & 6 
DIEPTEPUNTEN
29 augustus 2016 tot en met 6 juli 2017

Bij de speurles Dieptepunten blijven uw leerlingen niet 

alleen aan de oppervlakte, maar dalen zij ook af naar de 

diepere lagen van de oceaan om later weer aan land te 

klimmen. Welke geheimen houdt de Oceaan voor uw 

leerlingen verborgen? 

Locatie: Oceanium 



Reserveren

Een les aanvragen doe je via: 

www.diergaardeblijdorp.nl/reserveren-schoollessen.

De mogelijkheid bestaat om voorkeuren voor les, datum  

en/of periode aan te geven. De begeleide lessen zijn erg 

populair. Kies je voor één of meerdere van deze lessen,  

meld je groep dan zo snel mogelijk aan. De aanvragen  

worden op volgorde van binnenkomst ingeboekt.  

Inschrijven voor lessen is het hele schooljaar mogelijk. 

Overzicht

Na aanvraag ontvang je voor alle gereserveerde lessen  

een bevestiging aan het begin van het schooljaar. Deze  

bevestiging dient tevens als toegangsbewijs. 

Lesmateriaal

Informatiemateriaal en speurbladen voor begeleide lessen 

ontvang je NA de les via de educatief medewerker. Het  

materiaal voor speurlessen download je zelf van onze site  

en dient als voorbereiding op het educatieve bezoek. Een  

link voor toegang tot deze lessen ontvang je bij je 

bevestiging. 

Geprepareerd materiaal lenen

Tegen een kleine vergoeding kun je ondersteunend materiaal 

lenen (zoals schedels en huiden). Ben je geïnteresseerd, neem 

dan contact op via telefoonnummer: 010-4431433  

en vraag naar Sandra de Widt (di, do en vr).

Toegangsprijzen

Bij een educatief bezoek hanteren wij een speciaal tarief.  

Voor begeleide lessen is de toegangsprijs € 5,15 per persoon. 

Voor speurlessen € 4,65 per persoon.

Voorwaarden educatief tarief

 - Inschrijven voor een les is verplicht.

 - Toegang is alleen mogelijk op vertoon van de reserve-

ringsbevestiging en het schoolregistratieformulier dat 

wordt toegestuurd na inschrijving. 

 - Schoolbezoeken vallen altijd binnen schooltijden.

 - Het tarief is geldig voor kinderen vanaf 4 jaar.

 - Een schoolgroep moet uit minstens 10 personen bestaan.

 - Maximaal 1 begeleider per 5 kinderen komt in aanmerking 

voor het educatief tarief (uitzonderingen kun je schrifte-

lijk aanvragen).

 - Persoonlijke en/of gezinsabonnementen zijn NIET geldig 

bij een educatief bezoek.

 - Maximale bezoekduur: 4 uur

Tarieven voor dagbezoek en schoolreizen vind je op de 

Blijdorpsite: www.diergaardeblijdorp.nl.

Bereikbaarheid

Je kunt ons bereiken met het openbaar vervoer of met de 

auto. Informatie over route en openbaar vervoer ontvang je bij 

de reserveringsbevestiging.

Parkeren

Diergaarde Blijdorp beschikt over een parkeerterrein aan de 

Oceaniumzijde. Het parkeertarief voor scholen bedraagt  

€ 5,00 per auto in 2016. Kom je in 2017, kijk dan op de site  

onder parkeren abonnementhouders voor het juiste tarief.

Contact

Voor algemene informatie, reserveren van leskisten en 

vragen over je boeking(en) neem je contact op met de 

reserveringsafdeling. 

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09.30 uur - 17.00 uur.

Telefoonnummer: 0900-1857 (kies optie 5). 

RESERVEREN, VOORWAARDEN EN PRIJZEN

http://www.diergaardeblijdorp.nl/reserveren-schoollessen
http://www.diergaardeblijdorp.nl

