PRIMAIR ONDERWIJS

LESPROGRAMMA
SCHOOLJAAR 2018-2019

Ontdek Diergaarde Blijdorp als verdieping op
natuuronderwijs. Met de dierentuin om de hoek
liggen bijzondere ontmoetingen met exotische
flora en fauna voor ieder leerjaar binnen
handbereik.
Onze lessen, afgestemd op jaarniveau,
dagen leerlingen uit om te observeren en te
ontdekken. Ze zullen zich verwonderen over
vreemde gedragingen, uiterlijk vertoon, rare
loopjes, bijzondere eetgewoontes en
verschillenden samenlevingsvormen. Kijken,
ruiken, luisteren en beleven. Het gebeurt
allemaal in Diergaarde Blijdorp.
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WAT HOUDEN ONZE LESSEN IN?
Begeleide lessen
Interactieve lessen die worden begeleid door
educatieve medewerkers van Diergaarde
Blijdorp.

Doe-het-zelf lessen
Lessen die worden voorbereid op school en
worden afgesloten met een speurtocht in de
Diergaarde. De begeleiding verzorgt u zelf.

BEGELEIDE LESSEN
• Een les met een binnen- en een buitenprogramma.
• Het binnengedeelte wordt begeleid door
een educatief medewerker van Blijdorp.
• Het buitengedeelte begeleidt u zelf.
• Lesduur 1 ½ uur.
• I.v.m. de inrichting van de lokalen vinden
deze lessen plaats in vastgestelde
periodes.
• Aanvangstijden: 09.15 uur en 10.45 uur.

GROEP 1 EN 2

De avonturen van Kapitein Klip
1 oktober 2018 tot en met 17 oktober 2018
Uw leerlingen monsteren aan op het schip van Kapitein Klip
en bevaren de zee. Een vreemde ontmoeting met één van de
bemanningsleden leidt tot bijzondere verhalen en spannende
ontdekkingen. Zeebenen zijn niet noodzakelijk, hardwerkende
matrozen wel.
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Slokkebrokken
11 juni 2019 tot en met 12 juli 2019
Slokkebrok de reuzenslang eet een olifant maar ook een kikker.
En dat is te zien, hij wordt almaar dikker. Is dat wel gezond zo dik
en rond? Of wordt hij toch wat misselijk en moet hij overgeven?
Zal hij zoveel voedsel wel overleven?
Samen gaan we op onderzoek wat er allemaal in de bek van
Slokkebrok verdwijnt en we voelen of het haren, veren of
schubben heeft.
(geïnspireerd door het boek van Eric Carle)

GROEP 3 EN 4

Eet smakelijk!
3 september 2018 tot en met 28 september 2018
Van fruiteter tot alleseter, ieder dier eet zoals het
“gebekt” is. Uw leerlingen ontmoeten de meest vreemde
snuiters aan tafel en mogen hen ook nog in de bek kijken. Na
deze grondige kennismaking, wordt de opgedane kennis in
een “verzorgende” eindopdracht verwerkt tijdens deze les
over voedsel.

GROEP 3 EN 4

Knoken en Knekels
14 januari 2019 tot en met 15 februari 2019
Mensen hebben een skelet. Maar hebben dieren ook een skelet?
Ziet zo’n skelet er dan net zo uit als dat van ons? Is een skelet
belangrijk? Samen ontdekken we de antwoorden op deze en
nog veel meer vragen. “Magere Hein” staat centraal in de ontdekkingsreis naar de stevigheid van mens en dier.

GROEP 5 EN 6

Vachten, veren, vellen
19 november 2018 tot en met 11 januari 2019
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 die over huidbedekking
gaat.

GROEP 5 EN 6

Expeditie Amazonica
4 maart 2019 tot en met 12 april 2019
Alle zintuigen staan op scherp wanneer er via geheimschrift opdrachten vervuld moeten worden over de bewoners en planten
uit het Zuid-Amerikaanse regenwoud. Houden de leerlingen het
hoofd koel en vinden ze het verlossende woord tussen fladderende vlinders, lonkende vogelroepen en druipende bladeren?
Deze les in tropische sferen maakt de ontdekkingsreiziger in de
leerlingen los.

GROEP 7

Beschuit met muisjes
7 MEI 2019 TOT EN MET 7 JUNI 2019
Tijdens een opwindend uurtje verbazen leerlingen zich over
“seks in het wild”. Hoe werkt het van buiten, van binnen en wat
zijn de gevolgen?
Met bijzondere (voor)beelden is het onderwerp
voortplanting bij dieren een eitje. Of toch niet …..?
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Spaar het tropisch regenwoud
29 oktober 2018 tot en met 16 november 2018
Besluiten uw leerlingen toe te kijken of
zoeken ze naar oplossingen.
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Wij dagen uw leerlingen uit om te helpen de unieke flora en
fauna uit het tropisch regenwoud te sparen. In een gezonde
competitie met andere scholen is er een pot met geld van
totaal 600 euro te verdelen over drie natuurbeschermingsdoelen. Zijn uw leerlingen de gelukkige winnaars die uit deze
pot mogen schenken? Een les met inhoud waarbij ontdekkend
en onderzoekend leren volledig wordt ingezet.

DOE-HET-ZELF LESSEN
• Een buitenactiviteit welke u op school
voorbereidt met materiaal van Blijdorp.
• De begeleiding verzorgt u zelf.
• Lesduur 1 ½ uur.
• Aanvangstijd vanaf 09.30 uur.

GROEP 1 EN 2

Dieren-doe-pad
1 SEPTEMBER 2018 TOT EN MET 19 JULI 2019
Op “doe-pad” langs de dieren in Blijdorp betekent
spelend de dieren leren (her)kennen. Een bezoekje om nog vele
keren op terug te komen.

GROEP 1, 2 EN 3

In vliegende vaart
1 september 2018 tot en met 19 juli 2019
Nieuwe zeehelden ontpoppen zich tijdens het avonturenpad
door het Oceanium. Het verhaal van Janus wijst de leerlingen de
weg langs gevaarlijke haaien, kleurrijke koralen en mysterieuze
fluitkikkers.

GROEP 3 EN 4

Als je haar maar goed zit
1 SEPTEMBER 2018 TOT EN MET 19 JULI 2019
In deze les over vachten ontdekken de leerlingen dat haren niet
alleen beschermen tegen de kou of zon, maar ook een andere
functie kunnen hebben. De streepjescode van de zebra en de
manen van een leeuw zijn hier een mooi voorbeeld van.

GROEP 3 EN 4

Schoolzwemmen
1 SEPTEMBER 2018 TOT EN MET 19 JULI 2019
Hoe zwemt een haai, kwal of pinguïn? Tijdens deze zwemles op
het droge kijken de leerlingen de kunsten af van echte zwemspecialisten. Altijd handig bij hun eigen zwemles.

GROEP 5 EN 6

Voortbeweging
1 september 2018 tot en met 19 juli 2019
Telgangers, springers en slingeraars, zomaar wat kreten uit de
les die gaat over voortbeweging. Na een goede voorbereiding op
school glijden de leerlingen soepeltjes door de stof.

GROEP 5 EN 6

Dieptepunten
1 september 2018 tot en met 19 juli 2019
De leerlingen blijven bij deze les niet alleen aan de oppervlakte
maar bezoeken ook de verschillende dieptes van de Oceaan.
Welke geheimen ontrafelen zij?

GROEP 7 EN 8

Roofdieren en andere jagers
1 september 2018 tot en met 19 juli 2019
Is iedere jager een roofdier of ligt het toch wat
genuanceerder? De leerlingen zoeken het uit tijdens een “rooftocht” in de dierentuin.

GROEP 7 EN 8

Naar de haaien
1 september 2018 tot en met 19 juli 2019
Gaan we naar de haaien?
Een kijkje onder de zeespiegel maakt zichtbaar
welke bedreigingen op de loer liggen voor de
bewoners van de (wereld)zeeën. En …… hoe ernstig deze zijn.

RESERVEREN, VOORWAARDEN EN TOEGANGSPRIJZEN
ONLINE BOEKEN
Via onze site:
diergaardeblijdorp.nl/reserverenschoollessen reserveert u uw lessen.

• Persoonlijke en/of
gezinsabonnementen zijn NIET
geldig bij een educatief bezoek.
• Maximale bezoekduur: 4 uur

De begeleide lessen zijn erg populair.
Kiest u voor één of meerdere van

Tarieven voor dagbezoek en

deze lessen, meld uw groep dan

schoolreizen vindt u op de

zo snel mogelijk aan. Inschrijven

Blijdorpsite: diergaardeblijdorp.nl

voor lessen is het hele schooljaar
mogelijk.

BEREIKBAARHEID
U kunt ons bereiken met het

OVERZICHT

openbaar vervoer of met de

Na uw reservering ontvangt u

auto. Informatie over route en

voor alle geboekte lessen een

openbaar vervoer ontvangt u bij de

bevestiging. Deze bevestiging dient

reserveringsbevestiging.

tevens als toegangsbewijs.
PARKEREN
LESMATERIAAL

Diergaarde Blijdorp beschikt over een

Informatiemateriaal en speurbladen

parkeerterrein aan de Oceaniumzijde.

voor begeleide lessen ontvangt

Het parkeertarief voor scholen

u NA de les via de educatieve

bedraagt € 5,50 per auto in 2018.

medewerkers van Diergaarde

Komt u in 2019, kijk dan op de site

Blijdorp.

onder parkeren abonnementhouders
voor het juiste tarief.

Het materiaal voor doe-het-zelf
lessen downloadt u zelf van onze

ONDERSTEUNEND MATERIAAL

website. Een link hiervoor ontvangt

Via de afdeling Educatie kunt u,

u bij de bevestiging. Het materiaal

tegen een kleine vergoeding,

is nodig bij de voorbereiding op het

ondersteunend materiaal lenen

bezoek aan Blijdorp.

(bijv. schedels en huiden). Heeft u
interesse dan kunt u ons bereiken via

TOEGANGSPRIJZEN

telefoonnummer: 010-4431433

Bij een educatief bezoek hanteren

(di, do en vr) en vragen naar Sandra

wij een speciaal tarief (70% korting

de Widt of 010-4431437 (di, wo en

op het groepstarief). Voor begeleide

do) Maartje Wegman.

lessen is de toegangsprijs € 5,45 per
persoon. Voor doe-het-zelf lessen

CONTACT

€ 4,95 per persoon.

Voor algemene informatie en
vragen over boekingen staat onze

VOORWAARDEN EDUCATIEF TARIEF
• Inschrijven voor een les is
verplicht.

reserveringsafdeling voor u klaar. Zij
zijn te bereiken via telefoonnummer
010-4431449 of reservering@

• Toegang is alleen mogelijk op

diergaardeblijdorp.nl van maandag

vertoon van de reserverings-

tot en met vrijdag tussen 09.00 en

bevestiging en het school-

17.00 uur.

registratieformulier 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. Uitzonderingen
in overleg.
• Maximaal 1 begeleider per 5 kinderen
komt in aanmerking voor het
educatief tarief. Uitzonderingen in
overleg.

VOLG ONS

Paper from
responsible sources
www.fsc.org
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