Het Woldhuis
Een avontuurlijk schoolreisje in de natuur!
Zoek je een leuk, actief en
leerzaam schoolreisje met jouw
klas of school? Kom dan naar
Het Woldhuis in Apeldoorn, een
villa op een prachtig landgoed
omringd door bos. Ga op zoek naar
waterdiertjes met schepnetten en
loepjes, koken boven houtvuur,
hutten bouwen of een spannende
ontdektocht door het bos. Het
kan allemaal. IVN biedt een
programma waarin natuurbeleving
en avontuur centraal staan. Alle
groepen uit het basisonderwijs
kunnen bij ons terecht voor
een schoolreisje op maat. Voor
kinderen (én leerkrachten) is de
dag een groot feest.

Blijf logeren in het bos

Maak het avontuur compleet
door te overnachten in het
prachtige Woldhuis. Speel in de
avond een spannend spel, zit
rond het kampvuur of maak een
avondwandeling. Ga de volgende
morgen weer met onze activiteiten
aan de gang of verzorg zelf een
programma.

Een schoolreisje bij IVN Het
Woldhuis omvat onder andere:
•
•
•
•

Een onvergetelijke natuurbeleving
Broodjes boven het kampvuur,
koffie, thee, limonade
Deskundige IVN-groepsleider
Natuurtalent-diploma’s en bosmedailles

Groepen

Activiteit

Groep 1 t/m 4

Kom mee op bossafari:
Een spannend verhaal over bosdieren komt tot leven tijdens een wandeling vol
avonturen. Met o.a.:
•
Gebruik je zintuigen tijdens diverse bosspellen
•
Ga op zoek naar beestjes in bos en vijver
•
Word kunstenaar met natuurschatten

Groep 3 t/m 6

Word natuurexpert:
Ga als een echte ontdekkingsreiziger op pad in het bos en leer alle bosgeheimen kennen. Met o.a.:
•
Ga op zoek naar beestjes in bos en vijver
•
Ontdek hoe de bodem onder je voeten eruit ziet
•
Train je zintuigen tijdens diverse spellen

Groep 5 t/m 8

(Over)leef in de natuur:
Wat kom je allemaal tegen in de natuur en hoe hebben wij dat nodig om te
overleven? Met o.a.:
•
Bouw een waterdichte hut en maak pijl en boog
•
Zoek naar eetbare planten en train je zintuigen
•
Maak een kampvuur en bereid je eigen maal

Kosten
•
•
•

€ 15,- per kind (min. 30 pers).
€ 7,50 per docent of begeleider
€ 25,- logeren in het Woldhuis,
incl. avondeten en ontbijt

Contact

Wil je met jouw klas(sen) op schoolreisje rondom het Woldhuis? Of heb
je vragen? Neem dan contact op via
055-3684010 of ga naar
www.ivn.nl/schoolreisjes

