Op avontuur met
de klas!
Op ontdekking in de duinen met je leerlingen. Of hen zelf laten
onderzoeken waarom het kraanwater in Nederland zo schoon is. In de
klas, digitaal maar vooral buiten! Leren wordt een beleving met de
lesprogramma’s en excursies van PWN.

Op avontuur met
de klas
Niet kijken en meelopen, maar zelf
doen, ontdekken en ervaren! Onze
lesprogramma’s en excursies zijn
gericht op beleving en sluiten aan op
de kerndoelen van het basisonderwijs.
U kunt kiezen uit excursies met of
zonder ervaren gids of boswachter, of
een lesprogramma. Voor het voortgezet onderwijs bieden wij excursies op
aanvraag.

Kleuters en onderbouw
Kabouters Pim & Pientje
(excursie,1,5 uur, zonder gids of boswachter, ¤8,- per rugzak, 4 leerlingen
per rugzak.)
Als een echte kabouter met rode muts
gaan de leerlingen op bezoek in de
duinen. Elk groepje krijgt een rugzak
mee vol met spannende opdrachten
en materialen.

Tip!
ook in te zetten
als schoolreis.

ook in tTeipz!
als schoolreetten
is.
Middenbouw
Denderen door de duinen
(excursie, 1,5 uur, met gids of boswachter, ¤50,- per klas)
Zie, hoor, ruik, voel en proef de natuur!
De leerlingen gaan van de gebaande
paden af, aan de hand van verschillende opdrachten. Samen op ontdekking
in het duin waarbij alle zintuigen worden geprikkeld.
De Tocht van de Duinmagiër
(excursie,1,5 uur, zonder gids of boswachter, ¤8,- per rugzak, 4 leerlingen
per rugzak)
Met een rugzak en een geheimzinnig
logboek de duinen in. Volg de kaart en
ontdek de geheime plekken van de
Duinmagiër. Doe de spannende opdrachten uit het logboek en gebruik de
speciale benodigdheden uit de rugzak.

Bovenbouw
Denderen door de duinen
(excursie, 1,5 uur, met gids of boswachter, ¤50,- per klas)
Zie, hoor, ruik, voel en proef de natuur!
De leerlingen gaan van de gebaande
paden af, aan de hand van verschillende opdrachten. Samen op ontdekking
in het duin waarbij alle zintuigen worden geprikkeld.
De Hulpboswachter
(excursie, 2 uur, zonder gids of boswachter, ¤8,- per rugzak, 4 leerlingen
per rugzak)
Kruip in de huid van de boswachter.
De leerlingen ontdekken en leren alles
over het boswachter vak terwijl zij het
duingebied in gaan. Na afloop krijgen
de leerlingen het diploma ‘Hulpboswachter’.

Het Wateravontuur
(lesprogramma met excursie en gastles op school, langere looptijd, ¤1,50
per leerling)
Doctor/ingenieur Ignaz Worm van PWN
heeft een gruwelijke nachtmerrie. Er
komt prut uit de kraan en mensen
worden ziek van het drinkwater.
Ook dreigt een tekort aan bruikbaar
oppervlaktewater… Hij roept de hulp
in van de leerlingen om te voorkomen
dat de angstige droom werkelijkheid
wordt.
Leerlingen beleven het waterverhaal
als een avontuur waarin ze zelf
oplossingen moeten zoeken, zowel
online als offline.

Informatie en reserveren
De excursies starten bij verschillende ingangen van het Noordhollands
Duinreservaat en bij Bezoekerscentrum De Hoep (in Castricum).
Kijk op www.pwn.nl/educatie

Voortgezet onderwijs
Excursies op aanvraag
(excursie, 1,5 uur, met gids of
boswachter, ¤50,- per klas, max. 20
leerlingen per groep.)
U kunt zelf afspreken op welk thema
de nadruk komt te liggen, afhankelijk
van het seizoen of uw wensen.

Over PWN
Als drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder
vinden we het belangrijk dat leerlingen in
Noord-Holland zich bewust worden van de
waarde van water en natuur. Dat schoon
drinkwater niet vanzelfsprekend is en we
de duinen nodig hebben om drinkwater te
kunnen maken. Voor PWN zijn de leerlingen
onze klanten de duinbezoekers van de toekomst. Daarom houden we de prijzen laag,
zodat alle leerlingen in Noord-Holland kunnen deelnemen aan een van onze excursies
of lesprogramma.

Parkeren en toegang
- Bezoekerscentrum De Hoep is gratis
te bezoeken.
- Bij alle duiningangen en bij Bezoekerscentrum De Hoep is het gratis
parkeren.
- Het Noordhollands Duinreservaat
is alleen toegankelijk met een
duinkaart. Deze kosten zijn opgenomen in de prijs van de excursie of
het lesprogramma.
Heeft u vragen?
Bezoekerscentrum De Hoep
Johannisweg 2
1901 NX Castricum
dehoep@pwn.nl
0251 661 066
(bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur)

Openingstijden
di t/m zo van 10.00 - 17.00 uur
(tijdens schoolvakanties regio Noord ook op
maandag geopend)

