5 t/m 16 oktober 2022

GIGA GROEN
BLIJDORP

KINDERBOEKENWEEK
LEESFEEST IN
09:00 en 17:00 uur.

maandag tot en met vrijdag tussen

Deze afdeling is bereikbaar van

of reservering@ diergaardeblijdorp.nl.

telefoonnummer 0900-1857 (optie 5)

met onze reserveringsafdeling via

boekingen neem je contact op

Voor algemene informatie en

CONTACT

RESERVEREN, VOORWAARDEN EN TOEGANGSPRIJZEN
RESERVEREN
Boek je lessen direct online via
diergaardeblijdorp.nl/reserverenschoollessen

VOORWAARDEN EDUCATIEF TARIEF

ACTIVITEIT
Na je reservering ontvang je per

• Inschrijving voor een kinderboekenweek activiteit is verplicht.
BEREIKBAARHEID

auto. Informatie over route en

Je kunt ons bereiken met het
• Schoolbezoeken vallen altijd binnen
schooltijden.

reserveringsbevestiging. Rotterdamse

op: buzz010.nl

scholen kunnen ook gebruik maken van

openbaar vervoer ontvang je bij de

openbaar vervoer of met de
• Het tarief is geldig voor leerlingen in
de basisschoolleeftijd.

BUZZ010. Kijk voor de mogelijkheden

• Persoonlijke en/of gezins-		
abonnementen zijn NIET geldig bij 		
een educatief bezoek.

• 1 begeleider per 5 leerlingen komt in
aanmerking voor het educatief tarief
(uitzonderingen in overleg met onze
reseveringsafdeling).

• Een schoolgroep moet uit minimaal
10 leerlingen bestaan.

• Toegang is alleen mogelijk
op vertoon van de reserverings-		
bevestiging.

gereserveerde activiteit een bevestiging
via de mail. Deze bevestiging is het
bewijs van inschrijving en moet
worden voorgelegd bij de kassa op de
dag van het bezoek

TOEGANGSPRIJZEN
GIGA GROEN tarief € 3,00 per persoon.
Scholen die vallen onder postcodegebieden 3000 t/m 3089, 3150, 3151,
3181 en 3195 krijgen 50% korting.
Kids College € 1,00 per persoon extra.
Max. 5 begeleiders kunnen deelnemen.
Op de colleges is geen Rotterdam
korting van toepassing.

5 t/m 16 oktober elke dag

maandag 10 oktober
dinsdag 11 oktober
donderdag 13 oktober

Groep 1 en 2
Groep 3 en 4
Groep 5 en 6

WANNEER:

lezen wij een bepaalde leeftijdsgroep voor.

Kijk goed op welke dag je komt. Want per dag

van onze site. De link krijg je toegestuurd.

locaties kun je vanaf 1 september downloaden

09:30 en 14:30 uur. De plattegrond met de

Het voorlezen is een inloopactiviteit tussen

verhalen.

ontroerende of humoristische groene

om leerlingen onder te dompelen in woeste,

onze voorlezers klaar op bijzondere plekken

gesloten blijven. Want op deze dagen zitten

gaan er namelijk deuren open die normaal

kinderboekenweek in Diegaarde Blijdorp

in de olifantenstal. Het kán! Tijdens de

groene kas of een verhaal over olifanten

Een verhaal tussen de waterbananen in onze

VOOR GROEP 1 T/M 6

VOORLEZEN

groene wetenswaardigheden komen voorbij.

verwerken in hun GIGA groene toekomstbeeld.

Groep 7 en 8

WANNEER:
vrijdag 14 oktober

reserveringsbevestiging.

Meer informatie ontvang je bij de

Diergaarde later in het schooljaar.

wordt beloond met een VIP-bezoek aan de

uitspatting mag. De meest originele inzending

• Wanneer je voor een kids-college wilt
inschrijven, kies dan bij het inschrijven
voor de activiteit GIGA Groen-plus.

college mee naar binnen.

• Per groep kunnen max. 5 begeleiders per

• Deze activiteit kost € 1,00 p.p extra.

vrijdag 14 oktober

donderdag 13 oktober

Groep 5 en 6
Groep 7 en 8

dinsdag 11 oktober

maandag 10 oktober
Groep 3 en 4

Groep 1 en 2

WANNEER:

beperkt plaats.

reserveren is noodzakelijk. Er is namelijk

Starttijden: 10:00 en 13:00 uur. Vooraf

plaats in het Eauditorium in de dierentuin.

De Kids Colleges duren een uur en vinden

kleinste groen? Bekende en minder bekende

aan de Diergaarde inspiratie opdoen en deze
Filmen, bezingen of beschrijven: elke groene

wereld? Hoe scherp is ons oog voor het

naar hun ideeën. Laat ze tijdens het bezoek

leerlingen mee in de opmerkelijke
wereld van de natuur. Hoe groen is onze

leerlingen 25 jaar oud zijn? Wij zijn benieuwd

Hoe groen is onze aarde als jouw

Vier dagen lang nemen gastsprekers

VOOR GROEP 1 T/M 8

TOEKOMSTBEELD

per leeftijdsgroep(en).

VOOR GROEP 7 EN 8

KIDS COLLEGES

CREËER EEN GROEN

Kijk goed, want per dag wisselen de activiteiten

EXTRA ACITIVITEITEN

Groep 1 t/m 6

WANNEER:

met de hele klas, later in het schooljaar.

op een gratis VIP-bezoek aan de Diergaarde

Bibliotheek in Blijdorp. Hiermee maken zij kans

aan letters inleveren bij de tijdelijke groene

letters verorberd, kunnen zij hun verzameling

lettervretend door de dierentuin. Eenmaal alle

en wij hen. De leerlingen bewegen zich

planten, dieren en hoe zij elkaar nodig hebben

een ontdektocht barstensvol weetjes over

Op alle dagen trakteren wij de leerlingen op

kinderboekenweek in Diergaarde Blijdorp!

buiten het klaslokaal. Dat kán tijdens de

Een GIGA groene beleving

SPEURTOCHT

LETTERVRETENDE

DAGELIJKSE ACTIVITEIT

