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De Ladekast

Van Graan tot Pannenkoek

Les voor groep 3 en 4

Les voor groep 3

Wat zit er in de ladekast? Botten,
pootafdrukken, voerschep en nog veel
meer. Voorwerpen uit de ladekast
vormen de basis voor de speurtocht
langs de dieren.

Wat is er lekkerder dan zelf gemaakte
pannenkoeken op de boerderij?

Welke poep is van welk dier en welke
poep lijkt het meest op de poep van
kinderen? Waarom worden de koeien
geschoren? Welke geluiden hoor ik?
Kortom, een leuke les waar kinderen zelf
op ontdekkingstocht gaan in de wereld
van boerderijdieren.

Als de boer pannenkoeken bakt, gaat hij
niet naar de winkel om de ingrediënten te
kopen. En jullie vandaag dus ook niet.
Eieren rapen uit het kippenhok, een koe
melken onder leiding van de boer en zelf
boter maken. Met meel van de molen De
Zandhaas dan zelf een pannenkoek
bakken. Dat is nog eens smikkelen.
Deze unieke les is in samenwerking met
erfgoededucatie Velsen ontwikkeld.

Duur:
Prijs:

Duur:
Prijs:

1 ½ uur
€65/ €52,50 excl. 21% BTW

1 ½ uur
€65 /€52,50 excl. 21% BTW

Scholen uit de gemeenten die participeren in het recreatieschap Spaarnwoude, krijgen korting op de lesgelden.
Er worden daarom steeds twee prijzen genoemd.

Zorg(en)vrij
Een veilige omgeving voor jong en oud, daar
doen we alles aan.

Corona toegangsbewijs

Alle lessen en speurtochten kunnen we
corona-proof aanbieden. De les In de
Ladekast vindt gedeeltelijk in de buitenlucht
plaats en gedeeltelijk in de grote hal van de
boerderij. De les van Graan tot Pannenkoek
wordt verdeeld over twee leslokalen. Zo
kunnen we de 1,5 meter afstand tussen de
volwassenen waarborgen indien dat
noodzakelijk blijkt te zijn.

Voor Zorgvrij gelden dezelfde richtlijnen
als bij de musea. Dat betekent momenteel
dat er bij de ingang het geldige corona
toegangsbewijs wordt gescand. En in de
binnenruimte is een mondkapje vereist
voor bezoekers ouder dan 13 jaar.

Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat de
leerlingen niets hoeven te missen!

