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corona?!

voorwoord

Het is een raadsel wat

Corona wat? Corona huh? Corona bah!

corona zal doen met
de groepsbezoeken in
schooljaar ’20-’21.
Wij staan alvast klaar om
jullie vragen op te vangen
en om jullie uitjes met de
klas voorzichtjes
in te plannen!

Maart 2020. Het begin van een turbulente periode, een vreemd einde van het
schooljaar en een zomer zonder evenementen. Onze kinderen kwamen plotseling in
een vreemde wereld van heel veel handjes wassen terecht, hoesten in de elleboog
en 1,5 meter afstand houden van elkaar. Dat was even aanpassen.
Ook voor de leerkrachten was het laatste trimester van schooljaar ’19 - ‘20
er geen van rozengeur en maneschijn. Er werd gezwoegd en gezweet om de
kinderen van op afstand te onderwijzen en begeleiden. Er werd hemel en aarde
verzet om de scholen klaar te maken om de eerste leerlingen terug te ontvangen.
We zijn dankbaar voor de inspanningen van alle Koksijdse scholen om al die
kinderen van op afstand les te geven, soms te entertainen maar vooral van ver te
koesteren.
We wensen de Koksijdse leerlingen en leerkrachten een normaal nieuw
schooljaar toe. Plezier op school en in de klas ten top. Máár! Een schooljaar zou
geen schooljaar zijn zonder eens te proeven van een boeiend en uitdagend aanbod
van cultuur, kunst, sport en natuur in en rond Koksijde.
Voor jullie ligt de derde editie van de brochure ‘UiT met je klas in Koksijde’. Een mix
van activiteiten, workshops, rondleidingen en voorstellingen, en dit vanaf de leeftijd
van 2,5 jaar. Een mooie kans om samen met de klas even alles los te laten en uit de
comfortzone van de school te treden. We nemen het tijdens de activiteit heel even
over van de juffen en meesters en doen ons uiterste best om via spel, sport, kunst
en cultuur of natuurbeleving een leerrijk en onvergetelijk moment aan te bieden.

Met enthousiaste groeten

Joeri Stekelorum
algemeen directeur

Lander Van Hove
schepen van Onderwijs

Marc Vanden Bussche
burgemeester

categorieën
A A R D R I J KS KU N D E
RUIMTE

LEZEN

leeftijd
P EU T E R & 1s te K L EU T E R

N AT U U R - T EC H N I E K
WETENSCHAPPEN

2d e & 3 d e K L EU T E R

KU N S T & C U LT U U R
M U Z I S C H E VO R M I N G
1s te & 2d e L E E RJA A R

G ES C H I E D E N I S
TIJD
3 d e & 4 d e L E E RJA A R

AMUSEMENT

5 d e & 6 d e L E E RJA A R

SPORT

KU N S T & C U LT U U R / M U Z I S C H E VO R M I N G

inhoudstafel

aWAKe (1ste kl. - 6de lj.)
Choums Odyssee, film (1ste - 2de kl.)
Frieda – TATTARRATTAT! (1ste – 3de kl.)
Speelman Pluche (1ste - 3de kl.)
Le Clan des Songes – Bout à Bout (1ste – 3de kl.)
Sterre zoekt zijn vriendjes (2de kl.)
Op stap met Stekker en Sterre (2de - 3de kl.)
Ridder muis (3de kl.)
Zussen (1ste – 2de lj.)
Atelier Grenier (1ste - 6de lj.)
Theaterspel ‘Voor de show’ (1ste - 6de lj.)
Stap in de droomwereld van Paul Delvaux (1ste - 6de lj.)
Atelier Grard (1ste - 6de lj.)
Theaterkoffer HETPALEIS (1ste - 6de lj.)
Steven Solo – Pong JR! (1ste lj.)
Make Mend and Do – Tiny Echoes (2de lj.)
Uitleenpakket ‘Plastic soep’ (2de lj. – 4de lj.)
beeldsmederij DE MAAN - Planeet Nivanir (2de – 4de lj.)
Pom, le poulain (3de - 4de lj.)
LAP vzw – Level Q (3de – 4de lj.)
Level Q spel (3de - 6de lj.)
Expo Dach (3de – 6de lj.)
Aquarel van de zee (3de - 6de lj.)
De club van de lelijke kinderen (5de - 6de lj.)
Laika en hetpaleis – Vuurtoren (5de – 6de lj.)
Bronks & Ballet Dommage – Tribunal (5de- 6de lj.)

A A R D R I J KS KU N D E / R U I M T E
Mee op pad met Boreas (1ste - 3de kl.)

10

Op bezoek bij de politie (2de kl. - 6de lj.)

11

Bezoek Milieupark Koksijde (1ste - 6de lj.)

12

Rondleiding in het gemeentehuis (1ste - 6de lj.)

13

Neuzen naar schelpen (1ste - 6de lj.)

14

Mee op pad met Flar en Flora (1ste - 2de lj.)

15

Workshop ‘Plastic Soep’ (2de lj.)

16

Eerlijke handel (4de lj.)

17

LEZEN
Rondleiding Jeugdboekenmaand ‘FEEST’ (1ste kl. – 6de lj.)

20

Rondleiding in de bib (1ste kl. – 6de lj.)

21

Klassikale ontleningen bib (1ste kl. – 6de lj.)

22

Ontmoet jeugdauteur Ann Lootens (1ste lj.)

23

Lezing van auteur Sylvia Vanden Heede (2de lj.)

24

Auteurslezing Twiggy Bossuyt (3de lj.)

25

Lezing van auteur Wally De Doncker (4de lj.)

26

Speel het bibsterspel (4de – 6de lj.)

27

Auteurslezing Wim Chielens (5de lj.)

28

Auteurslezing Kris Kowlier (6de lj.)

29

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

G ES C H I E D E N I S / T I J D
Pluis in het Abdijmuseum (3de kl.)
Als ik groot ben, word ik visser (3de kl.)
Rondleiding in het NAVIGO-museum (1ste - 6de lj.)
Huisje Nys/Vermoote / Jommekeshuis (1ste - 6de lj.)
Erfgoedwandeling Te Gek! (1ste - 6de lj.)
Beklim de Zuid-Abdijmolen (1ste - 6de lj.)
De slimste klas van het Abdijmuseum (3de - 6de lj.)
Lopen op geschiedenis (3de - 6de lj.)
Zandlopers (3de - 6de lj.)
Abdijwegwijzer (4de - 6de lj.)
Een pluim voor schrijven (5de - 6de lj.)
Bezoek de Duinenabdij virtueel (5de - 6de lj.)

N AT U U R / T EC H N I EK / W E T E N S C H A P P E N
Mmm... (zand)koekjes (2de - 3de kl.)

32

Kleutergenot rond de mosselpot (2de - 3de kl.)

33

Oscare lessenpakket brandveilig(er) leven
+ bezoek brandweer (2de kl. – 6de leerjaar)

34

Kookgenot rond de mosselpot (1ste - 4de lj.)

35

Op expeditie naar de groenfabriek (1ste - 6de lj.)

36

Duik mee onder de waterlijn (1ste - 6de lj.)

37

Raak niet in de knoop (1ste - 6de lj.)

38

Bezoek MuseOs (1ste - 6de lj.)

39

Proeven van theatertechniek (1ste - 2de lj.)

40

Zeven van de zee (1ste - 6de lj.)

41

Expeditie golfbreker (3de - 6de lj.)

42

Visnetten breien (3de - 6de lj.)

43

Exploreren met de zeekoffer (3de - 6de lj.)

44

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

AMUSEMENT
Zeerovertocht (2de kl. - 1ste lj.)

92

NAVIGO-expert level 1,2 of 3 (1ste - 6de lj.)

93

Doe-stations (3de - 6de lj.)

94

Steeknettenrace (3de - 6de lj.)

95

Als kruier in de zee en/of garnalen koken (5de-6de lj.)

96

Survival in de duinen (5de - 6de lj.)

97

Bezoek museum ’t Krekelhof (4de – 6de lj.)

45

Bezoek Sterrenjutter (5de - 6de lj.)

46

SPORT

De vis, visser en visserij (5de - 6de lj.)

47

Waag een plonsje! (3de kl. - 6de lj.)

100

Sport en spel aan zee (1ste - 6de lj.)

101

Een balletje slaan op de golfbaan (5de - 6de lj.)

102

A AR D R IJKS KU N D E
R U I MTE

Mee op pad
met Boreas

Op bezoek
bij de politie

OV E R W I N D

I N H E T C O M M I S SA R I A AT

Boreas komt aangeblazen en blaast hard, heel hard. Bijna
storm! Als Boreas moe wordt, blaast hij weer zachter,
heel zachtjes en gaat liggen op het strand. Boreas laat de
kleuters kennis maken met de wind en neemt hen mee op
pad langs strand, duinen en zee.

EX TR A INFO
Voorzie winddichte kledij en aangepaste
schoenen voor op het strand.
ONT WIKKELINGS DOELEN
Lichamelijke opvoeding 1.39: De kleuters kunnen
gerichte aandacht opbrengen voor verschillende
sensorische prikkels en deze rustig laten inwerken.
Lichamelijke opvoeding 3.1: De kleuters tonen
een intrinsieke belangstelling om diverse nieuwe
bewegingssituaties te verkennen.
Wereldoriëntatie 1.2: De kleuters tonen een
explorerende en experimenterende aanpak om
meer te weten te komen over de natuur.

LEEF TIJD

LEEF TIJD

1ste, 2de & 3de kleuter

2de & 3de kleuter
1ste - 6de leerjaar

PL A ATS

Elisabethplein Koksijde-Bad
of Natuureducatief centrum
Duinenhuis

PL A ATS

DUUR

DUUR

90 minuten

60 à 90 minuten

A ANTAL

A ANTAL

DEELNEMERS

DEELNEMERS

Max. 20 lln.

Max. 25 lln.

Centraal Politiehuis PZ Westkust
Ter Duinenlaan 34A

KOSTPR IJS

KOSTPR IJS

GRATIS voor scholen uit
Koksijde. € 50 per groep voor
scholen buiten Koksijde

GRATIS

R ES ERVATIE

Reserveer via
duinenhuis@koksijde.be

R ES ERVATIE

Minimum 4 weken op voorhand via
pz.westkust.communicatie@
police.belgium.eu
of via 058 53 38 97
Graag steeds duidelijk datum,
uur, school, leerjaar en
aantal leerlingen vermelden.

Een rondleiding in het politiecommissariaat met je klas?
Dat kan zeker! De kinderen worden tijdens het bezoek
volledig ondergedompeld in de politiewereld. Ze maken op
een speelse manier kennis met enkele diensten, met het
cellencomplex, met de attributen van de politie, ... Elke
bezoeker krijgt na afloop ook een leuk aandenken mee
naar huis.

EX TR A INFO
Bezoek is het ganse schooljaar mogelijk van
9.30 tot 12 uur & van 14 tot 16 uur.
ONT WIKKELINGS DOELEN / EINDTER MEN
Mens en maatschappij 2.3: De leerlingen kunnen met een zelf
gekozen voorbeeld het nut en het belang aangeven van een
collectieve voorziening, waarvoor de overheid zorgt draagt.

Bezoek
Milieupark
Koksijde
LEERRIJKE RONDLEIDING

Rondleiding
in het
gemeentehuis
© NIKIE VANLEKE

Op school wordt een pak afval geproduceerd. Wat doen we
met dat afval? Hoe wordt alles ingezameld en vooral wat
kunnen we allemaal recycleren en nieuwe grondstoffen
van maken?

OV E R KO KS I J D E

LEEF TIJD

LEEF TIJD

1ste - 6de leerjaar

1ste - 6de leerjaar

PL A ATS

PL A ATS

Milieupark Koksijde
Veurnestraat 11

Gemeentehuis Koksijde

De klas wordt ontvangen op het gemeentehuis en krijgt
een rondleiding op versschillende diensten. Ondertussen
krijgen de leerlingen ook heel wat informatie over de
geschiedenis van Koksijde, de verschillende activiteiten
van een gemeente, het bestuur van een gemeenten …

DUUR
DUUR
EX TR A INFO
Fluohesjes verplicht tijdens de rondleiding.

90 minuten

60 à 90 minuten
A ANTAL
A ANTAL

DEELNEMERS

EINDTER MEN
Milieu 1.13: de kleuters tonen een houding
van zorg en respect voor de natuur.

DEELNEMERS

Max. 20 lln.

Milieu 1.23: de leerlingen tonen zich in hun gedrag
bereid om in de eigen klas en school zorgvuldig om te
gaan met afval, energie, papier, voedsel en water.

KOSTPR IJS

GRATIS

GRATIS
Enkel voor Koksijdse scholen

R ES ERVATIE

R ES ERVATIE

Minimum 1 maand
op voorhand bezorgen.

Milieu 1.24: de leerlingen kunnen met concrete voorbeelden
uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve,
maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu.

Met een beetje geluk is de burgemeester ook aanwezig en
kunnen de leerlingen kennismaken en wat vragen stellen.

Max. 20 lln. per gids
KOSTPR IJS

Reserveer via
milieupark@koksijde.be

Reserveer via:
isabelle.deshayes@koksijde.be
058 53 34 26
of
patricia.beddeleem@koksijde.be
058 53 21 08

EX TR A INFO
Een themagerichte rondleiding aanvragen is ook
mogelijk (bv. milieu, het gezin, bouwen, ... )
Een rondleiding gaat bij voorkeur in het voorjaar door
(januari tot en met mei) en is mogelijk van 9 tot 12 uur & van
14 tot 16 uur (niet op woensdag en op vrijdagnamiddag).
EINDTER MEN
Mens en maatschappij 2.3: De leerlingen kunnen met een zelf
gekozen voorbeeld het nut en het belang aangeven van een
collectieve voorziening, waarvoor de overheid zorgt draagt.
Mens en maatschappij 2.14: De leerlingen kunnen op een
eenvoudige wijze uitleggen dat verkiezingen een basiselement
zijn van het democratisch funtioneren van onze instellingen.
Mens en maatschappij 2.16: De leerlingen weten
dat Vlaanderen één van de gemeenschappen is van
het federale België en dat België deel uitmaakt van
de Europese Unie. Ze weten daarbij dat elk een eigen
bestuur heeft waar beslissingen worden genomen.

Neuzen naar
schelpen
Mee op
pad met
Flar en Flora

E D U CAT I E V E WA N D E L I N G

Zin in een gezellige strandwandeling boordevol strand-en
zeegeheimen? We gaan op zoek naar tal van schelpen,
diertjes en andere schatten van de zee. Een nonnetje
of kokkel herkennen wordt kinderspel. Samen met een
strandgids speuren we naar schelpen in het zand en leren
die determineren.

LEEF TIJD

1ste - 6de leerjaar
LEREN OP HET STRAND
PL A ATS

Natuureducatief centrum Duinenhuis
DUUR

120 minuten
A ANTAL
EX TR A INFO
Voorzie winddichte kledij en laarzen.
Activiteit te plannen twee uur voor laagwater.

DEELNEMERS

Max. 20 lln.
KOSTPR IJS

EINDTER MEN
Nederlands 1.6: De leerlingen kunnen de informatie op een
persoonlijke en overzichtelijke wijze ordenen bij een voor
hen bestemde instructie voor een buitenschoolse situatie.
Wereldoriëntatie 1.3: De leerlingen kunnen in een beperkte
verzameling van organismen en gangbare materialen
gelijkenissen en verschillen ontdekken en op basis van minstens
één criterium een eigen ordening aanbrengen en verantwoorden.
Leren leren 1: De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven
en gebruiken door ze betekenis te geven en te memoriseren.

GRATIS voor scholen uit
Koksijde. € 50 euro per groep
voor scholen buiten Koksijde

LEEF TIJD

1ste & 2de leerjaar
PL A ATS

Elisabethplein Koksijde-Bad
of Natuureducatief centrum
Duinenhuis
DUUR

120 minuten
A ANTAL

R ES ERVATIE

Reserveer via
duinenhuis@koksijde.be

De wereld van strand en duin wordt samen met Flar en
Flora onbegrensd en speels ervaren. De kinderen voelen,
ruiken, horen en zien en ontfutselen zo enkele geheimen
van de natuur.

DEELNEMERS

Max. 20 lln.

EX TR A INFO

Voorzie aangepaste kledij voor op
het strand en in de duinen.
EINDTER MEN
Lichamelijke opvoeding 1.18: De Leerlingen kunnen eenvoudige
spelideeën uitvoeren in eenvoudige bewegingsspelen.

KOSTPR IJS

GRATIS voor scholen uit
Koksijde, € 50 per groep
voor scholen buiten Koksijde.

Nederlands 1.6: De leerlingen kunnen de informatie op een
persoonlijke en overzichtelijke wijze ordenen bij een voor
hen bestemde instructie voor een buitenschoolse situatie.

R ES ERVATIE

Leren leren 1: De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven
en gebruiken door ze betekenis te geven en te memoriseren.

Reserveer via
duinenhuis@koksijde.be

Workshop
‘Plastic Soep’

Eerlijke
handel

IN HET DUINENHUIS

In deze workshop maken de kinderen kennis met Gloob,
de wereldreiziger. Hij vertelt over zijn laatste reis naar
Suriname. De kinderen maken kennis met zijn nieuw
vriendje uit Galibi, ze leren zijn familie kennen, waar hij
woont en hoe zijn dag eruit ziet. Ze komen ook te weten
dat zijn papa visser is. Visser is een mooi beroep, maar er
is heel wat plastiek in de zee. Gloob ontdekt samen met
de kinderen hoe dat plastiek er komt en wat er dan zo’n
probleem is.

O N T D EK , P R O E F E N L E E R

LEEF TIJD

LEEF TIJD

2de leerjaar

4de leerjaar

PL A ATS

PL A ATS

Natuureducatief centrum
Duinenhuis

In de klas
DUUR

DUUR

1 lesblok, ongeveer 90 min.

150 minuten
A ANTAL
A ANTAL

DEELNEMERS

DEELNEMERS

1 klas

Max. 1 klas
KOSTPR IJS
EX TR A INFO
Draag kledij en schoenen aangepast aan het weer.
EINDTER MEN
Mens en maatschappij 4.11: De leerlingen kunnen
aspecten van het dagelijkse leven in een land van een
ander cultuurgebied vergelijken met het eigen leven.

KOSTPR IJS

GRATIS voor scholen uit
Koksijde. € 30 voor scholen
buiten Koksijde

GRATIS.
Enkel voor Koksijdse scholen
R ES ERVATIE

EX TR A INFO
Ook aanpasbaar naar buitengewoon onderwijs.
Bij parallelklassen graag inplannen op dezelfde dag.
Bij voorkeur kaderend in de week van de Fair Trade (7-17 oktober).
EINDTER MEN
Ruimte 4.11: De leerlingen kunnen aspecten van
het dagelijks leven in een land van een ander
cultuurgebied vergelijken met het eigen leven.

ina.vanthienen@koksijde.be
R ES ERVATIE

ina.vanthienen@koksijde.be
Wetenschappen en techniek 1.26: De leerlingen tonen respect
en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn
levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.

Koksijde is ondertussen al meer dan 10 jaar Fairtradegemeente. Maar wat is dat dan, Fair Trade? En wat is korte keten, bio? Samen met de Ecuadoriaanse Sonia leren
leerlingen producten kennen, logo’s herkennen, mogen ze
proeven en ontdekken. Eerlijke handel met onze boeren en
de boeren in het Zuiden!

Natuur 1.26: De leerlingen tonen respect en zorg
voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn
levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.

LE Z E N

Rondleiding
Jeugdboekenmaand ‘FEEST’

Rondleiding
in de bib

IN DE BIB

S T I M U L E E R L E ES P L E Z I E R
Van 1 t.e.m. 31 maart 2021 is het Jeugdboekenmaand. Het
ideale moment om de jeugdboeken een hele maand lang
in de kijker te zetten! Alles draait deze keer rond ‘Feest’.
Tijdens de Jeugdboekenmaand krijg je de kans om met
je klas een speciale rondleiding te volgen over alles wat
met dit thema te maken heeft. Welke feesten bestaan er
doorheen het jaar? Hoe vieren kinderen in andere landen
feest? Heb je zin in een feestje, maar weet je niet wat
je hiervoor allemaal nodig hebt? Je komt het tijdens de
Jeugdboekenmaand allemaal te weten in de bib!

LEEF TIJD

van 1ste kleuter
t/m 6de leerjaar
PL A ATS

Bibliotheek Koksijde

LEEF TIJD

van 1ste kleuter
t/m 6de leerjaar
PL A ATS

DUUR

45 - 60 minuten

Bibliotheek Koksijde
DUUR

A ANTAL

45 - 60 minuten

DEELNEMERS

Max. 1 klas

A ANTAL DEELNEMERS

Max. 1 klas

Een bezoek aan de bib is steeds een avontuur! Kom met
de klas naar de bib en ontdek het gigantische aanbod voor
kinderen van alle leeftijden. Stimuleer het leesplezier bij
de allerkleinsten, maak kennis met de boekjes voor eerste
lezers, leer hoe je een boek, film of cd zoekt en kiest, kom
alles te weten over het plaatsingssysteem van de non-fictie
(ZIZO) of kies voor een speciale rondleiding over Halloween,
Kerstmis of het thema van de Jeugdboekenmaand…
Er is voor elk wat wils!
Afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen, hun niveau
en je wens als leerkracht krijg je een rondleiding op maat.

KOSTPR IJS
EX TR A INFO
Voor deze rondleiding is het aangeraden om vooraf in de
klas de leerlingen te laten kennismaken met de catalogus.
ONT WIKKELINGS DOELEN / EINDTER MEN
Nederlands 1.5: De leerlingen kunnen
(verwerkingsniveau = structureren) de informatie op
een persoonlijke en overzichtelijke wijze ordenen bij
een uiteenzetting of instructie van de leerkracht.
ICT 6: De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen
bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
Sociale vaardigheden 1.5: De leerlingen kunnen bij groepstaken
leiding geven en onder leiding van een medeleerling meewerken.

GRATIS

KOSTPR IJS

GRATIS
R ES ERVATIE

Een aanvraag doe je ten laatste
10 werkdagen voor de gewenste
bezoekdatum via jeugdbibliotheek@
koksijde.be of op koksijde.bibliotheek.
be. Vermeld duidelijk datum, school,
leerjaar en aantal leerlingen. Na bevestiging dien je, ten laatste één week
voor het bezoek een lijst met naam,
adres, telefoonnummer, e-mailadres
en geboortedatum van de leerlingen
te bezorgen.

R ES ERVATIE

Een aanvraag doe je ten
laatste 10 werkdagen voor de
gewenste bezoekdatum via
jeugdbibliotheek@koksijde.
be of op koksijde.bibliotheek.
be. Vermeld duidelijk datum,
school, leerjaar en aantal
leerlingen. Na bevestiging
dien je, ten laatste één week
voor het bezoek een lijst met
naam, adres, telefoonnummer,
e-mailadres en geboortedatum
van de leerlingen te bezorgen.

ONT WIKKELINGS DOELEN / EINDTER MEN
Nederlands 1.5: De leerlingen kunnen
(verwerkingsniveau = structureren) de informatie op
een persoonlijke en overzichtelijke wijze ordenen bij
een uiteenzetting of instructie van een leerkracht.
Mens en maatschappij 1.7: De leerlingen hebben aandacht
voor de onuitgesproken regels die de interacties binnen een
groep typeren en zijn bereid er rekening mee te houden.
Sociale vaardigheden 2: De leerlingen kunnen in
functionele situaties een aantal verbale en nietverbale gespreksconventies naleven.

Ontmoet
jeugdauteur
Ann Lootens

Klassikale
ontleningen
bib

LEERRIJKE LEZING

SA M E N B O EK E N K I E Z E N

LEEF TIJD

1ste leerjaar
PL A ATS

Kom met de klas naar de bibliotheek en kies samen
met je leerlingen de leukste boeken, films of muziek! De
medewerkers leggen je in de watten, helpen mee tijdens
je zoektocht naar de ideale boeken en geven je goede raad
en tips.

LEEF TIJD

Bibliotheek Koksijde

van 1ste kleuter
t/m 6de leerjaar

DUUR

60 minuten
PL A ATS

Bibliotheek Koksijde

A ANTAL
DEELNEMERS

EX TR A INFO

Je kan ervoor kiezen om alle boeken uit te lenen
op je klaskaart of er kan voor iedere leerling een
kaart aangemaakt worden. Geef wel tenminste
één week op voorhand een lijst met naam, adres,
telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum
van de leerlingen door. Indien ze nog geen lid
zijn, maken wij een lidkaart aan voor hen.
ONT WIKKELINGS DOELEN / EINDTER MEN
Nederlands 2.2: De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau
= beschrijven) het gepaste taalregister hanteren als ze
aan iemand om ontbrekende informatie vragen.
Mens en maatschappij 1.7: De leerlingen hebben aandacht
voor de onuitgesproken regels die de interacties binnen een
groep typeren en zijn bereid er rekening mee te houden.
Sociale vaardigheden 1.4: De leerlingen kunnen
hulp vragen en zich laten helpen.

DUUR

Max. 50 lln.

30 minuten of
volgens afspraak

KOSTPR IJS

GRATIS
A ANTAL
DEELNEMERS

R ES ERVATIE

n.v.t.

vanaf maandag 14/09/2020 via
jeugdbibliotheek@koksijde.be

Jeugdauteur Ann Lootens heeft een groot hart voor
kinderen! Vooral beginnende lezertjes warm maken voor
letters, woorden, zinnen en verhalen vindt ze een heerlijke
uitdaging. Ann heeft ondertussen al meer dan 60 boekjes
op haar palmares staan en won voor haar boek ‘Waar is
Sinterklaas?’ de eerste prijs van de Kinder- en Jeugdjury
Vlaanderen. Tijdens de lezing vertelt Ann hoe een boek tot
stand komt, leest ze voor uit eigen werk en vertelt ze over
haar inspiratiebronnen. Kortom, een uurtje genieten met
de hele klas!

EX TR A INFO
Lezingen op donderdag 25 maart 2021
om 10.30 u. of 14 u. en vrijdag 26 maart om 10.30 u.
Deze lezingen komen tot stand dankzij
een subsidie van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

KOSTPR IJS

GRATIS
R ES ERVATIE

Reserveer vanaf begin
september om je afspraken
vast te leggen voor het
volledige schooljaar of ten
laatste drie werkdagen voor
de gewenste datum van het
bezoek via jeugdbibliotheek@
koksijde.be, 058 53 29 53 of
via koksijde.bibliotheek.be

EINDTER MEN
Nederlands 5.3: De leerlingen kunnen bij de eindtermen
Luisteren de volgende strategie inzetten: tijdens het luisteren
hun aandacht behouden voor het bereiken van het doel.
Mens en maatschappij 1.7: De leerlingen hebben aandacht
voor de onuitgesproken regels die de interacties binnen een
groep typeren en zijn bereid er rekening mee te houden.
Sociale vaardigheden 2: De leerlingen kunnen in
functionele situaties een aantal verbale en nietverbale gespreksconventies naleven.

Lezing van
auteur Sylvia
Vanden Heede

Auteurslezing
Twiggy Bossuyt

OV E R D I E R E N V E R H A L E N
© PIETER CLICTEUR

Jeugdauteur Sylvia Vanden Heede is al jaren een
gevestigde waarde in het Vlaamse schrijverslandschap. Je
kent haar vast van de reeks ‘Vos en Haas’ die ze samen
met Thé Tjong-Khing maakt. In haar vele dierenverhalen
doen en voelen de dieren net als mensen, maar blijven
ze tegelijk herkenbaar als dier. De rake typeringen, de
humor en de illustraties zorgen ervoor dat de boeken van
Sylvia een enorm succes zijn. Tijdens de lezing vertelt ze
over zichzelf, over hoe haar verhalen tot stand komen en
beantwoordt ze alle vragen van de kinderen.

EX TR A INFO
Lezingen op donderdag 19 november 2020
om 9.30 u., 10.45 u. of 14 u.
Deze lezingen komen tot stand dankzij een subsidie
van het Vlaams Fonds voor de Letteren.
ONT WIKKELINGS DOELEN
Nederlands 5.3: De leerlingen kunnen bij de eindtermen
Luisteren de volgende strategie inzetten: tijdens het luisteren
hun aandacht behouden voor het bereiken van het doel.
Mens en maatschappij 1.7: De leerlingen hebben aandacht
voor de onuitgesproken regels die de interacties binnen een
groep typeren en zijn bereid er rekening mee te houden.
Sociale vaardigheden 2: De leerlingen kunnen in
functionele situaties een aantal verbale en nietverbale gespreksconventies naleven.

I N T E R ACT I E F OV E R T H E AT E R

LEEF TIJD

2de leerjaar

LEEF TIJD

3de leerjaar
PL A ATS

Bibliotheek Koksijde

PL A ATS

Bibliotheek Koksijde
DUUR

60 minuten

DUUR

60 minuten
A ANTAL

Ken jij Twiggy Bossuyt al? Deze creatieve duizendpoot is
naast actrice – ze studeerde aan de prestigieuze Studio
Herman Teirlinck – ook schrijfster. In 2011 debuteerde
Twiggy met het schitterende ‘De heksen van Macbeth’,
waarin de tweeling Taha en Samir en de meisjes Lena
en Thelma zich inschrijven voor toneellessen. Het is
een wervelend verhaal over acteren, vriendschap en
verliefdheid. De leerlingen gaan tijdens deze interactieve
lezing samen met Twiggy op reis door de wereld van het
theater, het spreken, bewegen en improviseren.

DEELNEMERS

A ANTAL DEELNEMERS

Max. 50 lln.

Max. 50 lln.

KOSTPR IJS

KOSTPR IJS

GRATIS

GRATIS

R ES ERVATIE

R ES ERVATIE

EX TR A INFO

Vanaf maandag 14/09/2020 via
jeugdbibliotheek@koksijde.be

Mogelijk vanaf maandag
14 september 2020 via
jeugdbibliotheek@koksijde.be

Lezingen op donderdag 26 november 2020
om 9.30 u., 10.45 u. of 14 u.
Deze lezingen komen tot stand dankzij een
subsidie van het Vlaams Fonds voor de Letteren.
EINDTER MEN
Nederlands 5.3: De leerlingen kunnen bij de eindtermen
Luisteren de volgende strategie inzetten: tijdens het luisteren
hun aandacht behouden voor het bereiken van het doel.
Mens en maatschappij 1.7: De leerlingen hebben aandacht
voor de onuitgesproken regels die de interacties binnen een
groep typeren en zijn bereid er rekening mee te houden.
Sociale vaardigheden 2: De leerlingen kunnen in
functionele situaties een aantal verbale en nietverbale gespreksconventies naleven.

Lezing van
auteur Wally
De Doncker

Speel het
bibsterspel

IN DE BIB

Wally De Doncker – in een vorig leven leraar leesbevordering
– schrijft al meer dan 30 jaar boeken voor kinderen én
volwassenen. Waar hij zijn inspiratie vandaan haalt? Wally
kijkt wat er rondom hem gebeurt en probeert hieruit een
mooi verhaal te halen. Dat lijkt hem nog te lukken ook, want
zijn boeken zijn verkrijgbaar in meer dan achttien landen!
Wist je trouwens dat van veel van Wally’s boeken ook
theatervoorstellingen en zelfs kortfilms werden gemaakt?
Tijdens deze niet te missen lezing leest Wally voor uit zijn
werk en kom je alles te weten over zijn inspiratiebronnen!

O P D I G I TA L E
O N T D EK K I N G S TO C H T

LEEF TIJD

4de leerjaar
PL A ATS

Bibliotheek Koksijde
DUUR

60 minuten
A ANTAL
DEELNEMERS

Max. 50 lln.
KOSTPR IJS
EX TR A INFO
Lezingen op donderdag 11 maart 2021
om 9.30 u., 10.45 u. of 14 u.
Deze lezingen komen tot stand dankzij een subsidie
van het Vlaams Fonds voor de Letteren

EINDTER MEN
Nederlands 5.3: De leerlingen kunnen bij de eindtermen
Luisteren de volgende strategie inzetten: tijdens het luisteren
hun aandacht behouden voor het bereiken van het doel.
Mens en maatschappij 1.7: De leerlingen hebben aandacht
voor de onuitgesproken regels die de interacties binnen een
groep typeren en zijn bereid er rekening mee te houden.
Sociale vaardigheden 2: De leerlingen kunnen in
functionele situaties een aantal verbale en nietverbale gespreksconventies naleven.

GRATIS
R ES ERVATIE

Vanaf maandag 14/09/2020 via
jeugdbibliotheek@koksijde.be

LEEF TIJD

4de - 6de leerjaar
PL A ATS

Bibliotheek Koksijde

Wist je dat je in de bib op digitale ontdekkingstocht kan
gaan met tablets? In het Bibsterspel los je in teams
van twee of drie leerlingen een reeks vragen op door
opzoekwerk te doen in de catalogus, het gebouw of online!
Welk team wint?

DUUR

60 - 90 minuten
A ANTAL
DEELNEMERS

Max. 1 klas
KOSTPR IJS

GRATIS
R ES ERVATIE

Een aanvraag doe je ten
laatste tien werkdagen voor
de gewenste bezoekdatum via
jeugdbibliotheek@koksijde.be
of via koksijde.bibliotheek.be.
Bij een reservatie vermeld je
steeds duidelijk datum, school,
leerjaar en aantal leerlingen.

EX TR A INFO

Voor het spelen van dit spel is het aangeraden
om vooraf in de klas de leerlingen te laten
kennismaken met de catalogus.
EINDTER MEN
Nederlands 1.5: De leerlingen kunnen
(verwerkingsniveau = structureren) de informatie op
een persoonlijke en overzichtelijke wijze ordenen bij
een uiteenzetting of instructie van de leerkracht.
ICT 6: De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen
bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
Sociale vaardigheden 1.5: De leerlingen kunnen bij groepstaken
leiding geven en onder leiding van een medeleerling meewerken.

Auteurslezing
Wim Chielens
I N T E R ACT I E F OV E R O O R LO G

Wim Chielens is auteur, verteller en performer. Hij werkte

LEEF TIJD

jarenlang voor Radio 2 als journalist en producer en is
nu directeur van de Kunstacademie van Poperinge. Als
auteur is Wim z’n specialiteit de Eerste Wereldoorlog. Hij
is opgegroeid in een streek waar de oorlog diepe wonden
achterliet en hoorde als kind getuigenissen van mensen
die alles zelf meemaakten. Wim brengt voor zijn lezing
een koffer, zijn Kijkkast, mee. Welke voorwerpen uit de
Eerste Wereldoorlog herkennen de leerlingen? Kijk mee
in de Kijkkast van Kobe en luister naar gebeurtenissen uit
Koksijde tijdens de Eerste Wereldoorlog. Geniet van deze
interactieve lezing met een knipoog naar Koksijde en met
bijzondere aandacht voor kinderen tijdens de oorlog.

5de leerjaar

EX TR A INFO

Lezingen op donderdag 3 december 2020
om 9.30 u., 10.45 u. of 14 u.
Deze lezingen komen tot stand dankzij een subsidie
van het Vlaams Fonds voor de Letteren.
EINDTER MEN
Nederlands 5.3: De leerlingen kunnen bij de eindtermen
Luisteren de volgende strategie inzetten: tijdens het luisteren
hun aandacht behouden voor het bereiken van het doel.
Mens en maatschappij 1.7: De leerlingen hebben aandacht
voor de onuitgesproken regels die de interacties binnen een
groep typeren en zijn bereid er rekening mee te houden.
Sociale vaardigheden 2: De leerlingen kunnen in
functionele situaties een aantal verbale en nietverbale gespreksconventies naleven.

Auteurslezing
Kris Kowlier
FA N TAS I E R I J K E L E Z I N G

PL A ATS

Bibliotheek Koksijde
DUUR

LEEF TIJD

60 minuten

6de leerjaar

A ANTAL DEELNEMERS

PL A ATS

Max. 50 lln.

Bibliotheek Koksijde

KOSTPR IJS

DUUR

GRATIS

60 minuten

R ES ERVATIE

A ANTAL

Mogelijk vanaf maandag
14 september 2020 via
jeugdbibliotheek@koksijde.be

DEELNEMERS

Schrijver, natuurmens en eigenaar van een jeugdboekenwinkel Kris Kowlier trekt al jaren door Vlaanderen met zijn
vertelkoffer. Als hij zijn koffer open maakt, kom je terecht
in een wereld vol fantasie, humor en spanning! Tijdens de
lezing leest Kris o.a. een stukje voor uit één van zijn boeken
waardoor je snel merkt dat je vanuit een gewone situatie
kan vertrekken om een heerlijk verhaal te verzinnen. Wil je
meer te weten komen over Kris en zijn (lievelings)boeken?
Schrijf je dan zeker in en maak je klaar voor een uur plezier!

Max. 50 lln.
KOSTPR IJS

GRATIS
R ES ERVATIE

Vanaf maandag 14/09/2020 via
jeugdbibliotheek@koksijde.be

EX TR A INFO
Lezingen op donderdag 18 maart 2021
om 9.30 u., 10.45 u. of 14 u.
EINDTER MEN
Nederlands 5.3: De leerlingen kunnen bij de eindtermen
Luisteren de volgende strategie inzetten: tijdens het luisteren
hun aandacht behouden voor het bereiken van het doel.
Mens en maatschappij 1.7: De leerlingen hebben aandacht
voor de onuitgesproken regels die de interacties binnen een
groep typeren en zijn bereid er rekening mee te houden.
Sociale vaardigheden 2: De leerlingen kunnen in
functionele situaties een aantal verbale en nietverbale gespreksconventies naleven.

NATU U R
TECH N I E K
WE TE N S CHAPPE N

Mmm…
(zand)koekjes
Kleutergenot
rond de
mosselpot

KO K E N & B U I T E N S P E L E N

Zand bestaat uit hele kleine stukjes steen of is afkomstig
van schelpen. We bekijken dit van dichtbij onder de
microscoop. Maar waaruit bestaan zandkoekjes? We
steken de handen uit de mouwen en kneden onze eigen
koekjes. Terwijl het deeg even rust halen we tijdens een
leuk duinenspel een frisse neus.

LEEF TIJD

2de & 3de kleuter
KO O K WO R KS H O P
PL A ATS

Natuureducatief centrum
Duinenhuis
LEEF TIJD
DUUR

90 minuten

2de - 3de kleuter
PL A ATS

EX TR A INFO
Schortje meebrengen.

A ANTAL
DEELNEMERS

Max. 20 lln.
ONT WIKKELINGS DOELEN
Nederlands 2.5: De kleuters kunnen iemand of iets beschrijven
volgens kleur, vorm, grootte of een specifieke eigenschap.
Wereldoriëntatie 1.2: De kleuters tonen een
explorerende en experimenterende aanpak om
meer te weten te komen over de natuur.
Wereldoriëntatie 2.8: De kleuters zijn bereid
hygiënisch, veilig en zorgzaam te werken.

Natuureducatief centrum
Duinenhuis

Koksmutsen op en schorten aan! Na het waarnemen van
alle boodschappen uit de grote boodschappenmand, steken
we de handen uit de mouwen en maken we een lekker
mosselpotje klaar. Groenten schoonmaken, mosseltjes
wassen, alles in de kookpot… we doen het allemaal zelf.
We snuiven de mosselgeur op en… Wie durft proeven?

DUUR
KOSTPR IJS

GRATIS voor scholen uit Koksijde.
€ 60 per groep voor scholen
buiten Koksijde.
R ES ERVATIE

Reserveer via
duinenhuis@koksijde.be

90 minuten
A ANTAL
DEELNEMERS

EX TR A INFO

Max. 20 lln.

Schortje meebrengen. Activiteit mogelijk
tijdens het mosselseizoen.

KOSTPR IJS

GRATIS voor Koksijdse scholen
€ 60 per groep voor scholen
buiten Koksijde

ONT WIKKELINGS DOELEN
Nederlands 2.5: De kleuters kunnen iemand of iets beschrijven
volgens kleur, vorm, grootte of een specifieke eigenschap.

R ES ERVATIE

Wereldoriëntatie 1.1: De kleuters kunnen verschillen
onderscheiden in geluid, geur, kleur, smaak en voelen.

Reserveren via
duinenhuis@koksijde.be

Wereldoriëntatie 2.8: De kleuters zijn bereid
hygiënisch, veilig en zorgzaam te werken.

Oscare lessenpakket
brandveilig(er) leven
+ bezoek brandweer

Kookgenot
rond de
mosselpot

BRANDPREVENTIE IN DE KIJKER

KO O K WO R KS H O P
Voorkomen blijft nog steeds beter dan genezen. Preventie
en brandveilig(er) leven kan je leren! Door jongeren mee
te nemen in een herkenbaar verhaal probeert Oscare
vzw hun engagement en betrokkenheid te stimuleren.
Voor 3de kleuter is er een preventieles beschikbaar. Via
een kringgesprek komen verschillende onderwerpen
rond brand aan bod komen. Voor lager onderwijs is er
ook een preventieles beschikbaar, in de vorm van een
interactieve powerpoint presentatie van 50 minuten.
Daarin gaat de leerkracht de dialoog aan met de
leerlingen en krijgen ze het belang van brandveilig leven
mee. Bijkomende Oscare-tools die je kan aanvragen zijn
o.a. een ‘fire escape house’ spel en een memoryspel.
Daarnaast blijft het mogelijk om de brandweerkazerne van
Koksijde te bezoeken.

LEEF TIJD

3de kleuter t/m 6de leerjaar
PL A ATS

LEEF TIJD

Op school of in de brandweerkazerne

1ste - 4de leerjaar

DUUR

PL A ATS

50 minuten

Natuureducatief centrum
Duinenhuis

A ANTAL
DEELNEMERS

DUUR

Max. 1 klas

90 minuten

KOSTPR IJS

A ANTAL

Lespakket: GRATIS
Bezoek brandweerkazerne Koksijde:
GRATIS, enkel voor Koksijdse scholen.

DEELNEMERS

Max. 20 lln.
KOSTPR IJS

R ES ERVATIE
EX TR A INFO
https://www.oscare.be/preventie-sensibilisering-op-maat/
ONT WIKKELINGS DOELEN / EINDTER MEN
Kleuter: de kleuters gaan op zoek naar de gevaren thuis en
de risico’s die kinderen op die leeftijd lopen. Hoe kunnen de
kinderen gevaar leren herkennen en hoe gaan ze ermee om?
Lager: het doel van het lessenpakket en een kazernebezoek
bestaat er in dat kinderen gevaarlijke situaties leren
herkennen. Ook de verschillende pictogrammen, eerste
hulp bij brandwonden en de verschillende graden van
brandwonden, het vluchtplan, het blusdeken, oorzaken van
brand en het belang van rookmelders komen aan bod.

De leerlingen leren alle ingrediënten van een lekker
mosselgerechtje van dichtbij ontdekken. Ze proeven, ruiken
en snijden onder deskundige begeleiding de groenten en
maken een heerlijke mosselmaaltijd klaar.

Interesse in het lessenpakket?
Neem contact met Oscare vzw op
via info@oscare.be waarna ze je
graag een woordje uitleg geven.
Bezoek de brandweerkazerne van
Koksijde: vraag minstens 2 weken
op voorhand aan. Mail naar
koksijde@brandweerwesthoek.be.

GRATIS voor Koksijdse scholen
€ 60 euro per groep voor
scholen buiten Koksijde
R ES ERVATIE

Reserveren via
duinenhuis@koksijde.be

EX TR A INFO

Schortje meebrengen. Activiteit mogelijk
tijdens het mosselseizoen.
EINDTER MEN
Lichamelijke opvoeding 1.27: De leerlingen
kunnen de functionele grepen gedifferentieerd
gebruiken voor het hanteren van voorwerpen
Nederlands 1.6: De leerlingen kunnen de informatie op een
persoonlijke en overzichtelijke wijze ordenen bij een voor
hen bestemde instructie voor een buitenschoolse situatie.
Wereldoriëntatie 2.16: De leerlingen zijn bereid
hygiënisch, nauwkeurig, veilig en zorgzaam te werken.

Op expeditie
naar de
groenfabriek

Duik mee
onder de
waterlijn

B E ZO EK G R O E N D I E N S T

AQ UA R I U M WO R KS H O P
Trek op ontdekking naar de wondere wereld van de
zomerbloeiende planten en steek een handje toe bij de
opkweek en de verzorging van de bloemetjes en plantjes.

LEEF TIJD

1ste - 6de leerjaar
LEEF TIJD
PL A ATS

Groendienst

1ste - 6de leerjaar
PL A ATS

DUUR
EX TR A INFO
Periode van 1 april tot 31 mei
van 8 tot 12 uur en 13 tot 17 uur.
Niet op vrijdagmiddag.
EINDTER MEN
Wetenschappen en techniek 1.26:
De leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur
vanuit het besef dat de mens voor zijn levensbehoeften
afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.

45 minuten
A ANTAL
DEELNEMERS

n.v.t.

DUUR

60 minuten
A ANTAL

KOSTPR IJS

GRATIS
R ES ERVATIE

Sociale vaardigheden 1.4:
De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen.

NAVIGONationaal Visserijmuseum

Reserveer via
groendienst@koksijde.be
of 058 51 91 86

In de Noordzee leven verschillende soorten vissen,
allemaal met hun eigen vorm en kenmerken. Weet jij hoe
een vis in elkaar zit? Ben jij benieuwd hoe mama en papa
vis kleintjes krijgen? Niet alle levende wezens die in de
Noordzee leven zijn vissen. Je verneemt het allemaal in
deze aquariumworkshop!

DEELNEMERS

Min. 12 - max. 20 lln.

EINDTER MEN
Wetenschappen en techniek 1.1: De leerlingen kunnen
gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen
waarnemingen op een systematische wijze noteren.

KOSTPR IJS

GRATIS voor Koksijdse scholen
€ 3 per ll. voor scholen buiten
Koksijde (toegangsticket
inbegrepen).
R ES ERVATIE

Min. drie weken
op voorhand via
www.navigomuseum.be/
scholen.

Wetenschappen en techniek 1.3: De leerlingen kunnen in een
beperkte verzameling van organismen en gangbare materialen
gelijkenissen en verschillen ontdekken en op basis van minstens
één criterium een eigen ordening aanbrengen en verantwoorden.
Wetenschappen en techniek 1.5: De leerlingen kunnen
bij organismen kenmerken aangeven die illustreren
dat ze aangepast zijn aan hun omgeving.
Wetenschappen en techniek 1.26: De leerlingen tonen respect
en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn
levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.

Bezoek
MuseOs
M E T D O E - O P D R AC H T E N

Raak niet
in de knoop

LEEF TIJD

1ste - 6de leerjaar

B E ZO EK N AV I G O

PL A ATS

MuseOs, Veurnestraat 2
Zeg niet zomaar knoop tegen iedere knoop. Er zijn vele
soorten knopen die elk hun eigen doel en nut hebben. Voor
de visser is een goede knoop kunnen leggen van groot
belang. Met een knoop kan je ook creatief aan het werk.
Tijdens deze workshop wordt een basis van het knopen
leggen meegegeven. Het is vooral een leuke doe-activiteit,
gekoppeld aan een informatieve uitleg.

LEEF TIJD

DUUR

1ste - 6de leerjaar

30 à 45 per opdracht

PL A ATS

A ANTAL

NAVIGO - Nationaal Visserijmuseum

DEELNEMERS

Max. 30 à 40 lln.
DUUR

60 minuten
A ANTAL
DEELNEMERS

EX TR A INFO
Vanaf 20 leerlingen wordt de groep opgesplitst. Terwijl de
ene helft deelneemt aan de workshop, bezoekt de andere
helft het museum. Daarna wisselen de groepen om.
EINDTER MEN
Wetenschappen en techniek 2.13: De leerlingen kunnen een
eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren.
Wetenschappen en techniek 2.17: De leerlingen kunnen
illustreren dat techniek en samenleving elkaar beïnvloeden.
Leren leren 1: De leerlingen kunnen losse gegevens
verwerven door ze betekenis te geven en te memoriseren.

Min. 12 - max. 30 lln.
KOSTPR IJS

GRATIS voor Koksijdse scholen.
€ 3 per lln. voor scholen buiten
Koksijde (toegangsticket inbegrepen).
R ES ERVATIE

Reserveer min. drie weken
op voorhand via
www.navigomuseum.be/scholen

KOSTPR IJS

€ 3 / ll. en € 5 / begeleider
voor volledige bezoek,
onafhankelijk aantal
gekozen opdrachten /
binnenactiviteiten
Drankje en koekje inbegrepen.
R ES ERVATIE

Reserveer via
info@museos.be
of 058 51 19 39

MuseOs is een natuurhistorisch museum over dierkunde
en anatomie. Gespecialiseerd in schedels, skeletten en
fosielen van gewervelde dieren. Dit is het levenswerk van
twee gepassioneerde biologen: Luc Tyteca en Leentje
Vandenhoudt.

BESCHIKBAR E OPDR ACHTEN 1. Antilopensafari:
dieren op foto’s determineren op basis van hun hoornvorm /
2. Fotozoektocht: foto’s van dieren linken aan hun schedel / 3.
‘Zoek en tel’-oefening / 4. Vogelsnavels tekenen en inkleuren
door gebruik te maken van een voedsel-kleurenlegende
/ 5. Een volledige ruggegraat van een leeuw bouwen / 6.
Een voet van een zebra in elkaar puzzelen / 7. Silhouetten
(schaduwbeelden van schedels) herkennen / 8. Detailfoto’s van
schedels herkennen / 9. Werken met een stereomicroscoop
EINDTER MEN
Wetenschappen en techniek:
1.1: De leerlingen kunnen gericht waarnemen met alle zintuigen
en kunnen waarnemingen op een systematische wijze noteren.
1.3: De leerlingen kunnen in een beperkte verzameling
van organismen en gangbare materialen gelijkenissen
en verschillen ontdekken en o.b.v. min. één criterium
een eigen ordening aanbrengen en verantwoorden.
1.7: De lln. kunnen de wet van eten en gegeten worden illustreren
a.d.h.v. minstens twee met elkaar verbonden voedselketens.
1.9: De leerlingen kunnen de functie van de zintuigen, het
skelet en de spieren op een eenvoudige wijze verwoorden.
1.24: De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden
uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve,
maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu.
1.26: De leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit
het besef dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van
het natuurlijk leefmilieu.

Proeven van
theatertechniek

Zeven
van de zee

RONDLEIDING

ONTLEDEN V ANGST VISNET
Een concert, theatervoorstelling of filmvertoning organiseren
heeft heel wat voeten in de aarde. Dat er überhaupt iets
te zien is bijvoorbeeld, is te danken aan een batterij
theaterspots, anders zou de zaal pikdonker zijn. Zonder
versterking van de instrumenten zou die hemelse muziek
een stuk aardser klinken. Zonder die honderden meters
dikke kabels zou er helemaal niets te horen of te zien zijn.
Voorstellingen worden technisch steeds ingewikkelder.
In deze sessie kunnen de kinderen samen met een technicus
een kijkje nemen achter de schermen in het cultuurcentrum.
Op een luchtige manier maken ze kennis met het werk van
een theatertechnicus. Onze technici stellen een rondleiding
samen op maat van de kinderen.

LEEF TIJD

1ste - 2de leerjaar
LEEF TIJD
PL A ATS

Cultuurcentrum CasinoKoksijde

PL A ATS
DUUR

70 à 90 minuten

Natuureducatief centrum
Duinenhuis

A ANTAL DEELNEMERS

DUUR

Max. 20 lln.

120 minuten

KOSTPR IJS

A ANTAL

Gratis voor scholen
uit Koksijde.
€ 25 per groep voor
scholen buiten Koksijde.

EX TR A INFO

R ES ERVATIE

Voor Koksijdse scholen kan er op aanvraag een
bus gereserveerd worden aan € 2,50 per ll.

Datum op aanvraag
Bieke Van Belle
058 53 29 91
bieke.vanbelle@koksijde.be

EINDTER MEN
Muzische vorming 1.4: de leerlingen kunnen plezier en voldoening vinden in het beeldend vormgeven
en genieten van wat beeldend is vormgegeven.
Muzische vorming 5.2: de leerlingen ervaren dat een visueel
beeld al dan niet vergezeld van een nieuw geluid steeds een
nieuwe werkelijkheid kan oproepen.
Muzische vorming 6.1: de leerlingen kunnen blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken.

1ste - 6de leerjaar

DEELNEMERS

Max. 20 lln.
KOSTPR IJS

GRATIS voor scholen uit Koksijde.
€ 100 per groep voor scholen
buiten Koksijde
R ES ERVATIE

Reserveer via
duinenhuis@koksijde.be

Al eens kennis gemaakt met een echte garnaalkruier? Met
een sleepnet en een waadpak aan gaan zij in zee. Hun
vangst is een rijke verzameling van allerlei beestjes uit de
zee. Na het uitzeven van de garnalen bekijken we samen
met een natuurgids de bijvangst. De gids vertelt je meer
over de kleine visjes, kwalletjes en krabben die daarna
terug in zee worden gegooid.

EX TR A INFO
Voorzie winddichte kledij en laarzen voor op
het strand. Activiteit te plannen twee uur voor
laagwater. Periode van maart t.e.m. oktober.
EINDTER MEN
Wereldoriëntatie 1.1: De leerlingen kunnen
gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen
waarnemingen op een systematische wijze noteren.
Wereldoriëntatie 1.3: De leerlingen kunnen in een beperkte
verzameling van organismen en gangbare materialen
gelijkenissen en verschillen ontdekken en op basis van minstens
één criterium een eigen ordening aanbrengen en verantwoorden.
Leren leren 1: De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven
en gebruiken door ze betekenis te geven en te memoriseren.

Expeditie
golfbreker
WO R KS H O P OV E R Z E E D I E R TJ ES

Krabben, mossels, slakjes, wieren, zeesterren, kleine
garnaaltjes en zeeanemonen vinden er allemaal hun eigen
stek. Hoe leven ze samen en overleven ze in deze barre
omstandigheden? We onderzoeken het leven op en onder
de rotsen van de golfbreker en leren meer over de kleine
diertjes die we er vinden.

LEEF TIJD

3de - 6de leerjaar

@ N AV I G O
PL A ATS

Ster der Zee (Koksijde)
aan het rood kruis
DUUR

120 minuten
EX TR A INFO
Voorzie winddichte kledij en laarzen voor aan de golfbreker.
Activiteit te plannen twee uur voor laagwater.
EINDTER MEN
Wereldoriëntatie 1.1: De leerlingen kunnen
gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen
waarnemingen op een systematische wijze noteren.
Wereldoriëntatie 1.3: De leerlingen kunnen in een beperkte
verzameling van organismen en gangbare materialen
gelijkenissen en verschillen ontdekken en op basis van minstens
één criterium een eigen ordening aanbrengen en verantwoorden.
Wereldoriëntatie 1.14: De leerlingen kunnen van courante
materialen uit hun omgeving enkele eigenschappen aantonen.

Visnetten
breien

A ANTAL
DEELNEMERS

Max. 20 lln.
KOSTPR IJS

GRATIS voor Koksijdse scholen.
€ 50 voor scholen buiten
Koksijde.
R ES ERVATIE

Reserveer via
duinenhuis@koksijde.be

LEEF TIJD

3de - 6de leerjaar
PL A ATS

De visser is zeer behendig in het breien van zijn netten.
Tijdens zijn vele zeereizen moet hij vaak vlug een net
herstellen. In deze workshop kan je zelf de kunst van het
netten breien leren.

NAVIGONationaal Visserijmuseum
DUUR

60 minuten

EX TR A INFO

A ANTAL DEELNEMERS

Vanaf 20 leerlingen wordt de groep opgesplitst. Terwijl de
ene helft deelneemt aan de workshop bezoekt de andere
helft het museum. Daarna wisselen de groepen om.

Min. 12 - max. 30 lln.
KOSTPR IJS

GRATIS voor Koksijdse scholen
€ 3 per ll. voor scholen buiten
Koksijde (toegangsticket
inbegrepen)
R ES ERVATIE

Minstens drie weken
op voorhand via
www.navigomuseum.be/
scholen

EINDTER MEN
Wetenschappen en techniek 2.13: De leerlingen kunnen een
eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren.
Wetenschappen en techniek 2.17: De leerlingen kunnen
illustreren dat techniek en samenleving elkaar beïnvloeden.
Leren leren 1: De leerlingen kunnen losse gegevens
verwerven door ze betekenis te geven en te memoriseren.

Exploreren
met de
zeekoffer

Bezoek
museum
‘t Krekelhof

O N T D EK K E N O P H E T S T R A N D

O N T D EK O U D E B E R O E P E N

Met de zeekoffer gaan we op ontdekkingstocht op het
droge en natte strand. De strand- en natuurgidsen kennen
de geheimen van de zee als geen ander. De uitdagende en
spannende opdrachten leren ons meer over de getijden,
de aanspoelsels en weersverschijnselen.

LEEF TIJD

LEEF TIJD

3de - 6de leerjaar

4de - 6de leerjaar

PL A ATS

PL A ATS

Natuureducatief centrum
Duinenhuis

Museum ‘t Krekelhof
DUUR

DUUR

30 à 45 minuten

120 minuten
A ANTAL

EX TR A INFO

Voorzie winddichte kledij en laarzen voor op het strand.
Activiteit te plannen twee uur voor laagwater.
EINDTER MEN
Nederlands 1.6: De leerlingen kunnen de informatie op een
persoonlijke en overzichtelijke wijze ordenen bij een voor
hen bestemde instructie voor een buitenschoolse situatie.
Wereldoriëntatie 1.1: De leerlingen kunnen
gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen
waarnemingen op een systematische wijze noteren.
Sociale vaardigheden 1.5: De leerlingen kunnen bij groepstaken
leiding geven en onder leiding van een medeleerling meewerken.
.

’t Krekelhof is een bizar ambachtenmuseum en rariteitenkabinet in de meest strikte zin van het woord. Als verwoede verzamelaars van al wat maar enigszins naar ambacht
ruikt, wist de familie Vandamme in de loop der jaren een
enorme verzameling met tal van unieke objecten en volledige kabinetten aan te leggen. Het museum brengt in maar
liefst 19 thema’s en aanverwante beroepen een hulde aan
de vroegere keuterboer.

A ANTAL

DEELNEMERS

DEELNEMERS

Max. 14 lln.

Max. 20 lln.
KOSTPR IJS
KOSTPR IJS

€ 3 per persoon

GRATIS voor Koksijdse scholen
€ 50 euro per groep voor
scholen buiten Koksijde

R ES ERVATIE

R ES ERVATIE

Reserveer via
duinenhuis@koksijde.be

Reserveer via
info@museumkrekelhof.be

EX TR A INFO
Het museum bevindt zich op de eerste en tweede
verdieping en is enkel toegankelijk via trap.
EINDTER MEN
Wetenschappen en Techniek 1.14: De leerlingen
kunnen van courante materialen uit hun omgeving
enkele eigenschappen aantonen.
Wetenschappen en Techniek 2.17: De leerlingen kunnen
illustreren dat techniek en samenleving elkaar beïnvloeden.
Mens en maatschappij 3.9: De leerlingen tonen belangstelling
voor het verleden, heden en de toekomst, hier en elders.

Bezoek
Sterrenjutter

De vis, visser
en visserij

‘ S AVO N D S B E L E V E N

‘ S AVO N D S B E L E V E N

Voordracht over het zonnestelsel gekoppeld aan een
bezoek aan de sterrenwacht o.l.v. ervaringsdeskundigen.

EX TR A INFO
Deze activiteit wordt enkel ’s avonds gepland. Bij slecht
weer kan de sterrenwacht niet geopend worden maar kunnen
de leerlingen kijken naar een planetariumvoorstelling.

EINDTER MEN
Nederlands 1.5: De leerlingen kunnen de informatie
op een persoonlijke en overzichtelijke wijze ordenen bij
een uiteenzetting of instructie van de leerkracht.
Muzische vorming 6.1: De leerlingen kunnen blijvend
nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken.

LEEF TIJD

LEEF TIJD

5de & 6de leerjaar

5de & 6de leerjaar

PL A ATS

PL A ATS

Natuureducatief centrum
Duinenhuis

NAVIGONationaal Visserijmuseum

DUUR

DUUR

Max. 120 minuten

90 minuten

A ANTAL

A ANTAL

DEELNEMERS

DEELNEMERS

Max. 20 lln.

Min. 12 - max. 30 lln.

KOSTPR IJS

KOSTPR IJS

GRATIS voor scholen uit Koksijde.
€ 75 per groep voor scholen
buiten Koksijde.

GRATIS voor Koksijdse scholen.
€ 3 per leerling voor scholen
buiten Koksijde (toegangsticket
inbegrepen).

R ES ERVATIE

Reserveer via
duinenhuis@koksijde.be

R ES ERVATIE

Reserveer min. drie weken
op voorhand via
www.navigomuseum.be/scholen

De kinderen beleven het verhaal van de visser, leren het
reilen en zeilen van de visserij en ontdekken het leven in
onze Noordzee. Ze ontdekken door spel en interactie, de
werking en taakverdeling aan boord. Tot slot gaan we op
zoek naar wie en wat er allemaal in onze Noordzee leeft.

EINDTER MEN
Mens en maatschappij 3.9: De leerlingen tonen belangstelling
voor het verleden, heden en de toekomst, hier en elders.
Wetenschap en techniek 1.5: De leerlingen kunnen
bij organismen kenmerken aangeven die illustreren
dat ze aangepast zijn aan hun omgeving.
Leren leren 1: De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven
en gebruiken door ze betekenis te geven en te memoriseren.

KU N S T
CU LTU U R
M UZ I S CH E VO R M I N G

Choums
Odyssee
FI L M

aWAKe

LEEF TIJD

A R T I S T I EK E E D U CAT I E

1ste - 2de kleuter
PL A ATS

Cultuurcentrum CasinoKoksijde
‘aWAKe’ staat voor artistieke educatie vanuit de Westhoek
Academie van Koksijde. Sinds 2011 verzorgt de WAK
verschillende projecten met partners uit het onderwijsveld.
De samenwerking vindt plaats op gebied van kunst- en
cultuureducatie en resulteert in op maat gemaakte
workshops voor verschillende doelgroepen.
Het cultuurcentrum CasinoKoksijde en de WAK dragen kunsten cultuureducatie hoog in het vaandel en zien het als een
fundamenteel onderdeel in de ontwikkeling van elk kind.
Het is niet altijd even gemakkelijk om in de klas muzisch te
werken. Daarom stellen wij vanuit de WAK onze expertise
beschikbaar en gaan we aan de slag in de klas zelf.

LEEF TIJD

DATUM

1ste - 3de kleuter en
1ste - 6de leerjaar

Filmvertoning op
dinsdag 15 december 2020
om 14u.

PL A ATS

In de klas

40 minuten
In overleg
A ANTAL

Max. 400 lln.

DEELNEMERS

Max. 1 klas

R ES ERVATIE

EINDTER MEN
n.v.t.

A ANTAL
DEELNEMERS

GRATIS

Voor meer info: westhoekacademie@koksijde.be

voor zichzelf en het ei. Zelfs als die moeder een alligator
of een wasbeer blijkt te zijn.
Choum is minstens even schattig als dapper. Want de tocht
die dit pluizige uilskuiken onderneemt, zit vol uitdagingen
en gevaren.
Choums odyssee bekijk je in combinatie met twee kortfilms
(Nest en De witte kraai) met vogels in de hoofdrol.

DUUR

KOSTPR IJS

EX TR A INFO
Nadat je jouw klas hebt ingescheven voor een schoolvoorstelling
in het cultuurcentrum CasinoKoksijde kan je worden
gecontacteerd door de Westhoek Academie met een voorstel
voor een workshop voor of na de schoolvoorstelling.
Deze workshop wordt ter plaatse in de
school of klas georganiseerd.

DUUR

Terwijl de storm raast over het moeras, komt uiltje
Choum uit het ei gekropen. Hij wordt meteen uit het nest
geblazen... en met een extra ei op de rug, trippelt Choum
het moerasbos in, vastbesloten om een moeder te vinden

n.v.t.

KOSTPR IJS

€ 2 per ll. voor
scholen uit Koksijde
€ 3 per ll. voor
scholen buiten Koksijde
Voor Koksijdse scholen
kan er op aanvraag een
bus gereserveerd worden
aan € 2,50 per ll.
R ES ERVATIE

Bieke Van Belle
058 53 29 91
bieke.vanbelle@koksijde.be

EX TR A INFO
Een film van Julie Bisaro – België/Frankrijk 2019 – Nederlands
gesproken - www.jeugdfilm.be. Foto- en videomateriaal op www.
casinoKoksijde.be/scholen. Lesmappen van filmvoorstellingen
worden een week voor het bezoek per mail bezorgd.
ONT WIKKELINGS DOELEN
3. Muzische vorming - drama: 3.1 genieten van een gevarieerd
aanbod van voor hen bestemde culturele activi-teiten. 3.2 spelvormen waarnemen en inzien dat de juiste verhouding tussen woord en
beweging de expressie kan vergroten. 3.3 geconcentreerd luisteren
naar een gesproken tekst (verteld of voorgelezen) en die mondeling,
schriftelijk, beeldend of dramatisch weergeven. 3.7 genieten van,
praten over en kritisch staan tegenover het eigen spel en dat van
anderen, de keuze van spelvormen, onderwerpen, de beleving.
5. Muzische vorming - media: 5.1 beeldsignalen waarnemen zodat men opvallend goede en minder geslaagde dingen kan doorzoeken en herkennen. 5.2 ervaren dat een visueel beeld al dan niet
vergezeld van een nieuw geluid steeds een nieuwe werkelijkheid
kan oproepen.
6. Muzische vorming - attitudes: 6.1 blijvend nieuwe dingen uit hun
omgeving ontdekken. 6.2 zonder vooroordelen naar kunst kijken en
luisteren. 6.3 genieten van het muzisch handelen waardoor hun expressiemogelijkheden verruimen. 6.5 respect betonen voor uitingen
van leeftijdgenoten, behorend tot eigen en andere culturen.

Frieda –
TATTARRATTAT!

Speelman
Pluche

T H E AT E RVO O R S T E L L I N G

T H E AT E RVO O R S T E L L I N G

Kijk! Daar staat een tuig! Groot! Zwart! Degelijk! En zie
ginder! Daar komt iets aangerold! Klein! Wit! Gammel! Hoor
toch! Daar wordt gekweeld! Gekwetterd! Gekwinkeleerd! De
dingen komen elkaar tegen! Ze botsen! Een schermutseling?
Een rendez-vous? Maar kijk nu toch eens aan!
In TATTARRATTAT! staan soorten en enkelingen op, onder,
tussen, naast, boven, voor, achter of tegenover elkaar;
plank treft balk, vrouw knalt op zichzelf, groot slaat klein
gade. abstract kletst met zijn evenbeeld, of hassebast met
concreet. Hoe klinkt blauw? Wat doet plat? Met hoeveel
is stevig? TATTARRATTAT! is een bewegend beeldend werk
dat categoriseert, classificeert, ordent maar ook danst,
zingt en droomt. Een feestelijke ontdekking van verschil
en overeenkomst die door zowel ouder als kind beleefd en
geïnterpreteerd mag worden.

EX TR A INFO

Credits, foto- en videomateriaal, lesmappen
op www.casinokoksijde.be/scholen.
ONT WIKKELINGS DOELEN
3. Muzische vorming - drama: 3.2 zich inleven in personages
en dingen uit de omgeving en deze uitbeelden. 3.4 ervaren dat
de juiste verhouding tussen woord en beweging de expressie
kan vergroten. 3.5 genieten van een gevarieerd aanbod van
hedendaagse en klassieke kinderliteratuur, en voor hen bestemde
culturele activiteiten.
6. Muzische vorming - attitudes: 6.1 openstaan voor nieuwe
dingen uit hun omgeving. 6.4 respect betonen voor uitingen van
leeftijdgenoten, behorend tot de eigen en de andere culturen. 6.5
genieten van de fantasie, de originaliteit, de creativiteit en de
zelfexpressie in ‘kunstwerken’.

LEEF TIJD

LEEF TIJD

1ste - 3de kleuter

1ste - 3de kleuter

PL A ATS

PL A ATS

Cultuurcentrum CasinoKoksijde

Cultuurcentrum CasinoKoksijde

DATUM

DATUM

Theatervoorstelling op
dinsdag 16 maart 2021 om
10u. en 14u.

Theatervoorstelling op
dinsdag 24 november 2020
om 10.30 en 14u

DUUR

DUUR

45 minuten

45 minuten

A ANTAL DEELNEMERS

A ANTAL DEELNEMERS

Max. 150 lln.

Max. 80 lln.

KOSTPR IJS

KOSTPR IJS

€ 3 per ll. voor
scholen uit Koksijde
€ 4 per ll. voor
scholen buiten Koksijde

€ 3 per ll. voor
scholen uit Koksijde
€ 4 per ll. voor
scholen buiten Koksijde

Voor Koksijdse scholen
kan er op aanvraag een
bus gereserveerd worden
aan € 2,50 per ll.

Voor Koksijdse scholen
kan er op aanvraag een
bus gereserveerd worden
aan € 2,50 per ll.

R ES ERVATIE

R ES ERVATIE

Bieke Van Belle,
058 53 29 91
bieke.vanbelle@koksijde.be

Bieke Van Belle, 058 53 29 91
bieke.vanbelle@koksijde.be
EX TR A INFO
Credits, foto- en videomateriaal,
lesmappen op
www.casinoKoksijde.be/scholen

De Ursus adulans ad dormiendum - vrij vertaald de
Knuffelbeer of kortweg Knuffel - bestaat in de meeste
gevallen uit stof, draad en een te verwaarlozen percentage
plastic. Maar voor het overgrote deel (95%) uit… pluche!
Zou het mogelijk zijn dat een juiste combinatie van deze
drie materies (stof, draad en… pluche!) een bepaalde
reac¬tie teweegbrengt, waardoor het geheel van deze
massa’s tot een zekere levensvatbaarheid wordt gebracht?
Met an¬dere woorden… Leven ze??? Speelman jaagt de
fantasie de hoogte in en sleurt zijn pu-bliek mee in een
humoristisch, magisch, wonderbaarlijk, wetenschappelijk
experiment, uitgevoerd op de hoogstper-soonlijke knuffels
van de kinderen. Die knuffels brengen ze mee naar de
voorstelling en lenen ze voor één keer uit aan de wetenschap.
Na de voorstelling krijgen de peuters en kleuters hun
knuffel uiteraard ongehavend terug, al zullen ze hem nét
ietwat anders bekijken. ‘Pluche’ is een voorstelling over
geborgenheid, troost, vreugde, gezelschap, bescherming…
maar vooral over fan-tasie, veel fantasie! Vergeet dus zeker
niet je favoriete knuffel mee te brengen!

ONT WIKKELINGS DOELEN
3. Muzische vorming - drama: 3.2 spelvormen waarnemen en inzien
dat de juiste verhouding tussen woord en beweging de expressie kan
vergroten. 3.4 ervaren dat de juiste verhouding tussen woord en beweging
de expressie kan vergroten. 3.5 genieten van een gevarieerd aanbod
van hedendaagse en klassieke kinderliteratuur, en voor hen bestemde
culturele activiteiten.
6. Muzische vorming - attitudes: 6.1 openstaan voor nieuwe dingen uit
hun omgeving. 6.4 respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten,
behorend tot de eigen en de andere culturen. 6.5 genieten van de fantasie,
de originaliteit, de creativiteit en de zelfexpressie in ‘kunstwerken’.

Le Clan
des Songes –
Bout à Bout

Sterre zoekt
zijn vriendjes

FI G U R E N T H E AT E R
@ N AV I G O

Een klein stukje touw trekt zich uit een stapel touwen, verlaat
de warrige hoop en begint tot leven te komen. Een tweede
volgt hem en een andere volgt hem. Samen ontdekken ze
elkaar in verwondering.
Ze onderzoeken elkaar, komen dichterbij, verspreiden zich
en vinden elkaar weer. Tussen hen worden banden gevormd
en ontrafeld. Er worden nieuwe structuren gevormd.
De personages maken ruzie en knuffelen voordat ze in een
oogwenk weer metamorfoseren.
Met tederheid en humor worden het gezinsleven en de
menselijke relaties hier benaderd in deze pure schilderijen,
gemaakt van door touwen getekende lijnen, in een uiterst
eenvoudige en originele vorm. Een verhaal vol licht en
poëzie, voor jong en oud!

LEEF TIJD

1ste - 3de kleuter

2de kleuter
PL A ATS

Cultuurcentrum CasinoKoksijde
DATUM

Credits, foto- en videomateriaal, lesmappen
op www.casinokoksijde.be/scholen.
ONT WIKKELINGS DOELEN
3. Muzische vorming - drama: 3.2 spelvormen waarnemen en
inzien dat de juiste verhouding tussen woord en beweging de expressie kan vergroten. 3.4 ervaren dat de juiste verhouding tussen
woord en beweging de expressie kan vergroten. 3.5 genieten van
een gevarieerd aanbod van hedendaagse en klassieke kinderliteratuur, en voor hen bestemde culturele activiteiten.
6. Muzische vorming - attitudes 6.1 openstaan voor nieuwe
dingen uit hun omgeving. 6.4 respect betonen voor uitingen van
leeftijdgenoten, behorend tot de eigen en de andere culturen. 6.5
genieten van de fantasie, de originaliteit, de creativiteit en de
zelfexpressie in ‘kunstwerken’.

PL A ATS

NAVIGO
Nationaal Visserijmuseum

Figurentheatervoorstelling
op woensdag 19 mei 2021
om 9.30u. en 10.45u.

DUUR

DUUR

A ANTAL DEELNEMERS

Ongeveer 60 minuten

Max. 30 lln.

A ANTAL DEELNEMERS

KOSTPR IJS

Max. 130 lln.

Gratis voor Koksijdse scholen.
€ 60 rondleiding scholen
buiten Koksijde. De toegang
voor kinderen -6 jaar is gratis.

KOSTPR IJS
EX TR A INFO

LEEF TIJD

€ 3 per ll. voor
scholen uit Koksijde
€ 4 per ll. voor
scholen buiten Koksijde
Voor Koksijdse scholen
kan er op aanvraag een
bus gereserveerd worden
aan € 2,50 per ll.
R ES ERVATIE

Bieke Van Belle, 058 53 29 91
bieke.vanbelle@koksijde.be

Wie helpt Sterre, onze zeester? Sterre heeft een probleem.
Hij heeft zijn vriendjes uitgenodigd om samen het museum
te bezoeken. Maar ze waren zo nieuwsgierig dat ze één voor
één het museum binnen gestapt zijn... De kleuters leggen
onder begeleiding een traject af doorheen het museum. Ze
gaan op zoek naar de vriendjes van Sterre en komen zo
langs bijzondere plaatsen in het museum.

60 minuten

R ES ERVATIE

Reserveer minimum
drie weken op voorhand via
www.navigomuseum.be/
scholen.

ONT WIKKELINGS DOELEN
Muzische vorming 2.2: De kleuters kunnen ritme in beluisterde
muziek en liedjes ervaren, herkennen en nabootsen.
Muzische vorming 4.1: De kleuters kunnen spontaan meebewegen op muziek.
Nederlands 1.5: De kleuters kunnen een beluisterd verhaal, bestemd voor hun leeftijdsgroep, begrijpen.

Op stap
met Stekker
en Sterre
B E ZO EK N AV I G O

LEEF TIJD

2de & 3de kleuter
PL A ATS

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
DUUR

60 minuten
A ANTAL

‘Op stap met Stekker en Sterre’ is een stickerblad
ontworpen voor kleuters. Samen met Stekker en Sterre
ontdekken de kleuters het museum en leren ze op deze
manier beeldelementen herkennen. Het museumteam
heeft een verhalenbundel ontworpen als extraatje, op
deze manier kan de juf of meester de kleuters bij elke foto
wat extra informatie aangeven. Tip: maak gebruik van de
handpoppen ‘Stekker en Sterre’ tijdens het vertellen van
de extra uitleg, te ontlenen aan de balie.

n.v.t.

Stickerblad en toegang voor
kinderen -6 jaar is gratis.
R ES ERVATIE

FI L M

‘Muis is een dappere ridder, altijd klaar om te vechten. Maar
in een wereld zonder oorlog zit Muis zich vaak te vervelen.
Tot de koning haar een spannende opdracht geeft: samen
met haar beste vriendin Draak wordt ze op een zoektocht
gestuurd. Vol overgave gooien ze zich in de strijd. Wanneer
de missie (zoals altijd) dreigt te mislukken, ontploft Ridder
Muis bijna van kwaadheid. Een nieuwe Ketnet-serie over twee
beste vriendinnen - een vurige muis en een zachtaardige
draak - en hun dolle avonturen in de verre, duistere maar oh
zo grappige middeleeuwen.

LEEF TIJD

3de kleuter
PL A ATS

Cultuurcentrum CasinoKoksijde
DATUM

Filmvertoning op
dinsdag 22 september 2020
om 14u
DUUR

45 minuten
A ANTAL

DEELNEMERS

KOSTPR IJS

Ridder
Muis

EX TR A INFO
Activiteit onder begeleiding van juf of meester. Het
stickerblad en de stickers zijn te verkrijgen aan het onthaal.
De verhalenbundel is verkrijgbaar aan het onthaal en te
downloaden via de website www.navigomuseum.be.

Min. drie weken op voorhand via
www.navigomuseum.be/scholen
ONT WIKKELINGS DOELEN
Muzische vorming 1.1: De kleuters kunnen visuele
waarneming en beeldend geheugen versterken en
vergroten door beeldelementen te herkennen.
Muzische vorming 6.1: De kleuters kunnen openstaan
voor nieuwe dingen uit hun omgeving.
Nederlands 1.5: De kleuters kunnen een beluisterd
verhaal, bestemd voor hun leeftijdsgroep, begrijpen.

EX TR A INFO
Film van Tom Van Gestel, België 2019 - Nederlands gesproken - www.
jeugdfilm.be - Foto- en videomateriaal op www.casinokoksijde.be/
scholen. Lesmappen van filmvoorstellingen worden een week voor
het bezoek per mail bezorgd.
ONT WIKKELINGS DOELEN
3. Muzische vorming - drama: 3.1 genieten van een gevarieerd aanbod
van voor hen bestemde culturele activi-teiten. 3.2 spelvormen waarnemen en inzien dat de juiste verhouding tussen woord en beweging de expressie kan vergroten. 3.3 geconcentreerd luisteren naar een gesproken
tekst (verteld of voorgelezen) en die mondeling, schriftelijk, beeldend of
dramatisch weergeven. 3.7 genieten van, praten over en kritisch staan
tegenover het eigen spel en dat van anderen, de keuze van spelvormen,
onderwerpen, de beleving.
5. Muzische vorming - media: 5.1 beeldsignalen waarnemen zodat men
opvallend goede en minder geslaagde dingen kan doorzoeken en herkennen. 5.2 ervaren dat een visueel beeld al dan niet vergezeld van een
nieuw geluid steeds een nieuwe werkelijkheid kan oproepen.
6. Muzische vorming - attitudes: 6.1 blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken. 6.2 zonder vooroordelen naar kunst kijken en luisteren.
6.3 genieten van het muzisch handelen waardoor hun expressiemogelijkheden verruimen. 6.5 respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten,
behorend tot eigen en andere culturen.

DEELNEMERS

Max. 400 lln.
KOSTPR IJS

€ 2 per ll. voor
scholen uit Koksijde
€ 3 per ll. voor
scholen buiten Koksijde
Voor Koksijdse scholen
kan er op aanvraag een
bus gereserveerd worden
aan € 2,50 per ll.
R ES ERVATIE

Bieke Van Belle
058 53 29 91
bieke.vanbelle@koksijde.be

Zussen
FI L M

Vega is 9 en gaat samen met papa en haar kleine wildebras-

LEEF TIJD

zusje Billie op trektocht door de wildernis. Een zalige tocht
vol heerlijke momenten. Tot papa in een rotsspleet komt
vast te zitten en zijn enkel bezeert. De zussen moeten op

1ste - 2de leerjaar

zoek naar hulp. Bang en ongerust gaan ze het woud in,
maar dankzij enkele magische gebeurtenissen ontdekken
ze krachten die ze nooit in zichzelf vermoed hadden. En
bovenal ontdekken ze de (super)kracht van… zusjes!
Dit spannende avontuur in de prachtige Noorse bossen
en wouden is een ode aan de kracht en volharding van
kinderen, van meisjes, van zusjes. Ze overstijgen zichzelf
en overwinnen hun angsten. Tussen Vega en Billie
knettert en vonkt de energie. En dat is geen verrassing,
want ook in het echte leven zijn ze zussen. Een op-en-top
familieverhaal dus.

Cultuurcentrum CasinoKoksijde

Atelier
Grenier

PL A ATS

B E ZO EK WAK + WO R KS H O P

DATUM

Filmvertoning op
dinsdag 2 februari 2021
om 10u.

LEEF TIJD

DUUR

PL A ATS

85 minuten

Westhoek Academie Koksijde (WAK)

A ANTAL

DUUR

DEELNEMERS

150 minuten

1ste - 6de leerjaar

Max. 400 lln.
A ANTAL

EX TR A INFO
Een film van Arild Ostin Ommundsen/Silje Salomonse Noorwegen 2019 - Nederlands gesproken - www.jeugdfilm.be
ONT WIKKELINGS DOELEN
3. Muzische vorming - drama: 3.1 genieten van een gevarieerd
aanbod van voor hen bestemde culturele activi-teiten. 3.2 spelvormen waarnemen en inzien dat de juiste verhouding tussen woord en
beweging de expressie kan vergroten. 3.3 geconcentreerd luisteren
naar een gesproken tekst (verteld of voorgelezen) en die mondeling,
schriftelijk, beeldend of dramatisch weergeven. 3.7 genieten van,
praten over en kritisch staan tegenover het eigen spel en dat van
anderen, de keuze van spelvormen, onderwerpen, de beleving.
5. Muzische vorming - media: 5.1 beeldsignalen waarnemen zodat men opvallend goede en minder geslaagde dingen kan doorzoeken en herkennen. 5.2 ervaren dat een visueel beeld al dan niet
vergezeld van een nieuw geluid steeds een nieuwe werkelijkheid
kan oproepen. 6. Muzische vorming - attitudes: 6.1 blijvend nieuwe
dingen uit hun omgeving ontdekken. 6.2 zonder vooroordelen naar
kunst kijken en luisteren. 6.3 genieten van het muzisch handelen
waardoor hun expressiemogelijkheden verruimen. 6.5 respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot eigen en andere
culturen.

KOSTPR IJS

DEELNEMERS

€ 2 per ll. voor
scholen uit Koksijde
€ 3 per ll. voor
scholen buiten Koksijde

Max. 1 klas

Voor Koksijdse scholen
kan er op aanvraag een
bus gereserveerd worden
aan € 2,50 per ll.
R ES ERVATIE

Bieke Van Belle
058 53 29 91
bieke.vanbelle@koksijde.be
Foto- en videomateriaal
op www.casinokoksijde.
be/scholen. Lesmappen
van filmvoorstellingen
worden een week voor het
bezoek per mail bezorgd.

Zin in een creatief atelief voor de kinderen en een
navorming voor de leerkrachten ineen? Kom dan met de
klas naar het hoofdgebouw van de Westhoek Academie in
Koksijde. De leerlingen krijgen een rondleiding doorheen
de ateliers zoals beeldhouwkunst, schilderkunst, vrije
grafiek, mode,... Ze maken kennis met het materiaal van
de kunstenaar. Van grote drukpersen tot kleine tafelezels.
In het tweede deel van de workshop gaan we naar het
nieuwe atelier op zolder. Daar krijgen de kinderen een
creatieve workshop in één van de muzische domeinen.
Het domein (woord, drama, dans, beeld, media of muziek)
wordt vooraf afgesproken met de leerkracht.

KOSTPR IJS

€ 2 per ll.
R ES ERVATIE

Reserveer minstens drie weken
op voorhand via
westhoekacademie@koksijde.be

EX TR A INFO
De leerkrachten ontvangen tijdens deze workshops een
didactische bundel met een aantal voorbeeldlessen en
bouwstenen voor een goede muzische opdracht.
Na het volgen van de workshop ontvangt de
leerkracht ook een navormingsattest en de
eindtermen en lesdoelen van de workshop.

EINDTER MEN
Per workshop ontvangen de leerkrachten de lesdoelen,
leerplandoelstellingen per net en eindtermen van de workshop.
levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.

Theaterspel
Voor de show

Stap in de
droomwereld van
Paul Delvaux

VO O R B E R E I D E N D K L AS S P E L

M U S EU M B E ZO EK
‘Voor De Show’ is een interactief, digitaal theaterspel
waarmee je jouw leerlingen warm maakt voor de komende
voorstelling, met een minimum aan voorbereidingstijd.
Je speelt het spel op het digibord of met een laptop en
projector. Theaterspookje Theo wijst je de weg tijdens
een virtuele wandeling doorheen het cultuurcentrum,
terwijl je leerlingen leren over theatercodes en creatieve
opdrachten uitvoeren waarbij ze tekenen, schrijven en
uitbeelden. Klaar voor de show?

LEEF TIJD

1ste - 6de leerjaar
PL A ATS

In de klas

LEEF TIJD

1ste - 6de leerjaar

DUUR

n.v.t.

PL A ATS

Paul Delvaux Museum

A ANTAL DEELNEMERS

Max. 1 klas

DUUR

60 à 90 minuten

KOSTPR IJS
EX TR A INFO
Boek je een voorstelling in het cultuurcentrum? Dan
kan je ter voorbereiding dit spel spelen. Het spel kan
aangepast worden volgens de voorstelling die je boekt.
Ga naar www.voordeshow.be.

EINDTER MEN
Muzische vorming 6.1: de leerlingen kunnen blijvend
nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken.
Muzische vorming 6.2: de leerlingen kunnen zonder
vooroordelen naar kunst kijken en luisteren.

GRATIS
MEER INFO

Bieke Van Belle
058 53 29 91
bieke.vanbelle@koksijde.be

A ANTAL
DEELNEMERS

Max. 25 lln.

Het museum toont de grootste verzameling werken van
Paul Delvaux op meer dan 1000 m². Maak kennis met
de schilderijen, aquarellen, tekeningen, schetsboeken
en etsen uit het werk van de internationaal befaamde
kunstenaar. Laat je onderdompelen in de poëtische wereld
van Paul Delvaux vol vrouwen, geraamtes, neoklassieke
architectuur en treinen. In 2020 belichten we de sterke
band tussen George Grard en Paul Delvaux. Verspreid over
de verschillende zalen van het museum gaan de beelden
van Grard een intieme dialoog aan met de schilderijen van
Delvaux.

KOSTPR IJS

GRATIS voor Koksijdse scholen
€ 3,50 per ll. voor scholen
buiten Koksijde. Begeleid
bezoek: € 65 per gids
R ES ERVATIE

Reserveer via
058 52 12 29 of info@
delvauxmuseum.be

EX TR A INFO

Rondleiding speciaal voor kinderen.
EINDTER MEN
Muzische vorming 1.1: De leerlingen kunnen door
middel van kunst- en beeldbeschouwing een persoonlijk
waardeoordeel ontwikkelen over beelden en beeldende
kunst van vroeger, van nu en van verschillende culturen.
Muzische vorming 1.2: De leerlingen kunnen door kijken en
zien (visueel) impressies opdoen, verwerken en erover praten.

Atelier
Grard

Theaterkoffer
HETPALEIS

K I J K E N N A A R KU N S T

VO O R I N D E K L AS

Atelier Grard laat kinderen kennis maken met het oeuvre
van George Grard én geeft vrij spel aan hun creativiteit.
Kom met je klas de tentoonstelling bezoeken en kies
enkele opdrachten om in het kunstencentrum te doen. De
opdrachten zijn zo opgesteld dat ze voor een verdieping
zorgen bij de werken van Grard en de leerlingen helpen
gericht te kijken naar kunstwerken. Dit gebeurt op een
speelse en onderzoekende manier.

LEEF TIJD

LEEF TIJD

1ste - 6de leerjaar

1ste - 6de leerjaar

PL A ATS

PL A ATS

Kunstencentrum Ten Bogaerde

In de klas

DUUR

DUUR

60 à 90 minuten

n.v.t.

A ANTAL

A ANTAL DEELNEMERS

DEELNEMERS

Max. 1 klas

1 klas

Het Antwerps jeugdtheater HETPALEIS ontwikkelde i.s.m. de
West-Vlaamse cultuurcentra en met steun van de Provincie
West-Vlaanderen een theaterkoffer die leerlingen van de
lagere school moet leren wat theater is. Deze theaterkoffer
bevat een visueel en educatief lessenpakket voor het
basisonderwijs. Het ding ziet eruit als een grote kist, maar
als je die opentrekt, komt er een compleet miniatuurtheater
tevoorschijn. De koffer dient om leerlingen vertrouwd te
maken met een theatergebouw, hen te leren wat er allemaal
komt kijken bij een voorstelling en, niet in het minst, om hen
een juist kijkgedrag bij te brengen.

KOSTPR IJS
EX TR A INFO
De leerkrachten ontvangen verschillende fiches. Er staan verschillende verwerkingsopdrachten in om te doen voor, tijdens en/of
na jullie bezoek. De opdrachten zijn speels opgevat en kant en
klaar om in de lessen te worden geïntegreerd. Je kan de lesfiches
gebruiken of er enkele uitkiezen die je voor je klas geschikt vindt.
EINDTER MEN
Muzische vorming 6.2: zonder vooroordelen
naar kunst kijken en luisteren.
Muzische vorming 1.6: tactiele, visuele impressies, ervaringen,
gevoelens en fantasieën op een beeldende manier weergeven.
Muzische vorming 1.3: beeldinformatie herkennen,
begrijpen, interpreteren en er kritisch tegenover staan.
Muzische vorming 1.2: door betasten en voelen
(tactiel), door kijken en zien (visueel) impressies
opdoen, verwerken en erover praten.
Muzische vorming 6.1: blijvend nieuwe
dingen uit hun omgeving ontdekken

KOSTPR IJS

Gratis voor 1 week

GRATIS zonder gids
€ 60 met gids

R ES ERVATIE

R ES ERVATIE

Reserveer min. 3 weken
op voorhand via
cultuur@koksijde.be

Bieke Van Belle
058 53 29 91
bieke.vanbelle@koksijde.be

EX TR A INFO

De koffers dienen afgehaald te worden
(na afspraak) in De Panne of Diksmuide.
Meer info op www.casinokoksijde.be/scholen.
EINDTER MEN
Muzische vorming 6.1: de leerlingen kunnen blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken.
Muzische vorming 6.2: de leerlingen kunnen zonder
vooroordelen naar kunst kijken en luisteren.

Make Mend
and Do –
Tiny Echoes

Steven Solo Pong JR!

FI G U R E N T H E AT E R

PERCUSSIE
LEEF TIJD

2de leerjaar
Steven Solo - alias Steven Ribus - is naast drummer en
percussionist tegenwoordig ook een krak in het enkelspel
en laat je op verbluffende wijze het avontuur beleven van
een mysterieus pingpongballetje. Het onzichtbare balletje
neemt je mee op ontdekkingsreis en laat het publiek
kennismaken met verschillende percussie-instrumenten.
Wanneer het balletje op een instrument botst ontstaat er
plots muziek. Zo botst het balletje ondermeer op de tonen
van Animals (Martin Garrix), The Bongosong (Safri Duo),
Thunderstruck (ACDC), Ping Pong (Armin Van Buuren)
en Billie Jean (Michael Jackson). Zet je schrap voor deze
knotsgekke voorstelling: een theatraal, muzikaal en virtuoos
percussiespektakel. Een non-verbale muzikale voorstelling
waar alles duidelijk wordt aan de hand van spel, gebaren en
mimiek. PONG!, klinkt het niet, dan botst het!

LEEF TIJD

1ste leerjaar

Cultuurcentrum CasinoKoksijde
DATUM

Muzikale voorstelling op
donderdag 10 december 2020
om 14u

DATUM

Figurentheatervoorstelling
op maandag 22 maart
2021 om 10u. en 14u.
DUUR

40 minuten

DUUR

50 minuten

A ANTAL DEELNEMERS

Max. 180 lln.

A ANTAL DEELNEMERS

KOSTPR IJS

2. Muzische vorming - muziek 2.1 muziek beluisteren en ervaren, muzikale
impressies opdoen uit de geluidsomgeving met aandacht voor enkele kenmerken van de muziek: klankeigenschap & func¬tie/gebruikssituatie. 2.2 improviseren en experimenteren, klankbronnen en muziekinstrumenten uittesten op
hun klankwaarde en in een muzikaal (samen)spel daarvan gebruik maken. 2.3
openstaan voor hedendaagse muziek, muziek uit andere tijden, andere landen
en culturen. 2.4 genieten van zingen en musiceren en dit gebruiken als impuls
voor nieuwe muzikale spelideeën of andere aanverwante expressiewijzen. 2.5
vanuit het eigen muzikaal aanvoelen praten over het zingen en het musiceren.
3. Muzische vorming - drama 3.2 zich inleven in personages en dingen uit de omgeving en deze uitbeelden. 3.4 ervaren dat de juiste verhouding tussen woord en beweging de expressie kan vergroten. 3.5 genieten van een gevarieerd aanbod van hedendaagse en klassieke kinderliteratuur, en voor hen bestemde culturele activiteiten.
6. Muzische vorming - attitudes 6.1 openstaan voor nieuwe dingen uit hun omgeving. 6.4 respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot de eigen
en de andere culturen. 6.5 genieten van de fantasie, de originaliteit, de creativiteit
en de zelfexpressie in ‘kunstwerken’.

Cultuurcentrum CasinoKoksijde

PL A ATS

Max. 50 lln.

EINDTER MEN

PL A ATS

Adalberto en Sophia zijn gelukkig. Samen kijken ze naar
de sterren. De toekomst lacht hen toe. Tot het leven anders
loopt dan gepland… Na het verlies van Sophia vertrekt
Adalberto naar de kosmos waar hij zijn ware liefde levendig
probeert te houden.
Figuren en attributen worden met een ongekende preciesie
gemanipuleerd. Camera’s leggen alles vast. Het resultaat
is een warme en betoverende voorstelling over universele
liefde. In een unieke combinatie tussen figurentheater,
muziek en film, verraste Make Mend and Do het publiek
in 2018 met het wondermooie ‘The missing light’. Met‘Tiny
Echoes’ lossen ze de verwachtingen weer helemaal in.
Fantasierijk en intens.

€ 3 per ll. voor scholen uit
Koksijde / € 4 per ll. voor
scholen buiten Koksijde
Voor Koksijdse scholen
kan er op aanvraag een
bus gereserveerd worden
aan € 2,50 per ll.
R ES ERVATIE

Bieke Van Belle, 058 53 29 91
bieke.vanbelle@koksijde.be
EX TR A INFO
Credits, foto- en videomateriaal,
lesmappen op
www.casinoKoksijde.be/scholen

KOSTPR IJS

€ 3 per ll. voor
scholen uit Koksijde
€ 4 per ll. voor
scholen buiten Koksijde
Voor Koksijdse scholen
kan er op aanvraag een
bus gereserveerd worden
aan € 2,50 per ll.
R ES ERVATIE

Bieke Van Belle, 058 53 29 91
bieke.vanbelle@koksijde.be

EX TR A INFO
Credits, foto- en videomateriaal, lesmappen
op www.casinokoksijde.be/scholen.
EINDTER MEN
3. Muzische vorming - drama: 3.2 zich inleven in personages en
dingen uit de omgeving en deze uitbeelden. 3.4 ervaren dat de juiste
verhouding tussen woord en beweging de expressie kan vergroten.
3.5 genieten van een gevarieerd aanbod van hedendaagse en klassieke kinderliteratuur, en voor hen bestemde culturele activiteiten.
6. Muzische vorming - attitudes: 6.1 openstaan voor nieuwe dingen uit hun omgeving. 6.4 respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot de eigen en de andere culturen. 6.5 genieten
van de fantasie, de originaliteit, de creativiteit en de zelfexpressie in
‘kunstwerken’.

HANDLEIDING

Uitleenpakket
‘Plastic soep’

beeldsmederij
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O P D R AC H T E N S P E L

LEEF TIJD

2de - 4de leerjaar
Educatief opdrachtenspel met de ‘plastic soep’ als
rode draad. Door de leerkracht zelf te begeleiden.
12 zeedieren bedenken 12 leuke opdrachten voor klassen
aan zee. De leerlingen begrijpen spelenderwijs wat
rommel van mensen met dieren in de zee doet. Met de
klas ga je op ontdekking langs de vloedlijn, op het harde
en in het zachte zand. Brengt jouw klas alle opdrachten tot
een goed einde?

LEEF TIJD

2de - 4de leerjaar

PL A ATS

Cultuurcentrum CasinoKoksijde
PL A ATS

Af te spreken
DUUR

Max. 120 minuten

DATUM

Theatervoorstelling op
vrijdag 28 mei 2021 om
10u (2e leerjaar) en 13.30u
(3e en 4e leerjaar).

A ANTAL

EX TR A INFO
Voorzie aangepaste kledij voor op het strand.
EINDTER MEN
Natuur 1.23: De leerlingen tonen zich in hun gedrag
bereid om in de eigen klas en school zorgvuldig om te
gaan met afval, energie, papier, voedsel en water;
Natuur 1.24: De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden
uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve,
maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu;

DEELNEMERS

DUUR

Max. 20 lln.

60 minuten

KOSTPR IJS

A ANTAL DEELNEMERS

GRATIS

Max. 200 lln.

R ES ERVATIE

KOSTPR IJS

Reserveer via
duinenhuis@koksijde.be

€ 3 per ll. voor
scholen uit Koksijde
€ 4 per ll. voor
scholen buiten Koksijde
R ES ERVATIE

Natuur 1.26: De leerlingen tonen respect en zorg
voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn
levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.

Bieke Van Belle, 058 53 29 91
bieke.vanbelle@koksijde.be

Van waar zijn die? Kweetnie, maar ze zijn niet van hier.
Het project MENS wordt u voorgesteld. EINDELIJK! Twee
buitenaardse wezens verklaren het vreemde gedrag en
de fascinerende gewoontes van de mensheid! Een kort
gedicht over de mens:
Ze hebben 10 vingers en 10 tenen. Een mond vol tanden
en zoute tranen (als ze wenen). Ze bestaan uit water,
bloed, bot en genen. Je hebt er lieve en gemene. Ze lopen
op twee benen. En ik denk dat ze het menen. Hier zijn ze
dan: De mensenen.
Greet Jacobs en Femke Stallaert, stilaan anciens in het
dramatische gezelschap van DE MAAN (‘RAYA’, ‘KLEINE
RODE EVA’, ‘BONTE NACHT’, ‘UILSKUIKEN EN TAKKELING’),
kruipen in de huid van twee buitenaardse wezens, maar
willen het eigenlijk gewoon over de mens hebben.

EX TR A INFO
Credits, foto- en videomateriaal, lesmappen
op www.casinokoksijde.be/scholen.
EINDTER MEN
3. Muzische vorming - drama: 3.2 zich inleven in personages en
dingen uit de omgeving en deze uitbeelden. 3.4 ervaren dat de juiste
verhouding tussen woord en beweging de expressie kan vergroten.
3.5 genieten van een gevarieerd aanbod van hedendaagse en klassieke kinderliteratuur, en voor hen bestemde culturele activiteiten.
6. Muzische vorming - attitudes: 6.1 openstaan voor nieuwe dingen uit hun omgeving. 6.4 respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot de eigen en de andere culturen. 6.5 genieten
van de fantasie, de originaliteit, de creativiteit en de zelfexpressie in
‘kunstwerken’.

Pom,
le poulain
LAP vzw Level Q

FI L M

T H E AT E RVO O R S T E L L I N G

Pom is een jong veulen, zijn moeder Mirabelle is een
werkpaard bij een groep houthakkers. Het zware labeur
en de hardhandige, ruwe werkmannen doen bij Mirabelle
de stoppen doorslaan en op een dag valt ze één van de

LEEF TIJD

houthakkers aan. De gevolgen blijven niet uit: Mirabelle
wordt verkocht en Pom blijft alleen achter. Het jonge
veulentje mist zijn moeder, hij treurt en weigert te eten.
Intussen probeert Mirabelle haar zoon terug te vinden...
Een klassieke kinderfilm die zich afspeelt in de mistige
Ardense bossen. Een episch verhaal, op bescheiden
manier in beeld gebracht. De film vertelt op een pure,
goudeerlijke toon over de veelzijdige relatie tussen mens,
dier en natuur.

Cultuurcentrum CasinoKoksijde

3de - 4de leerjaar
PL A ATS
LEEF TIJD

3de - 4de leerjaar
DATUM

Filmvertoning op
dinsdag 10 november 2020
om 10u.

PL A ATS

Cultuurcentrum CasinoKoksijde
DATUM

DUUR

85 minuten

Theatrale dansvoorstelling op
dinsdag 23 februari 2021
om 10u. en 14u.

A ANTAL

EX TR A INFO
Een film van Olivier Ringer - België 2006 - Frans gesproken,
Nederlands ondertiteld - www.jeugdfilm.be.
Foto- en videomateriaal op www.casinoKoksijde.be/
scholen. Lesmappen van filmvoorstellingen worden
een week voor het bezoek per mail bezorgd.
EINDTER MEN
3. Muzische vorming - drama: 3.1 genieten van een gevarieerd aanbod
van voor hen bestemde culturele activi-teiten. 3.2 spelvormen waarnemen en inzien dat de juiste verhouding tussen woord en beweging de expressie kan vergroten. 3.3 geconcentreerd luisteren naar een gesproken
tekst (verteld of voorgelezen) en die mondeling, schriftelijk, beeldend of
dramatisch weergeven. 3.7 genieten van, praten over en kritisch staan
tegenover het eigen spel en dat van anderen, de keuze van spelvormen,
onderwerpen, de beleving.
5. Muzische vorming - media: 5.1 beeldsignalen waarnemen zodat men
opvallend goede en minder geslaagde dingen kan doorzoeken en herkennen. 5.2 ervaren dat een visueel beeld al dan niet vergezeld van een
nieuw geluid steeds een nieuwe werkelijkheid kan oproepen.
6. Muzische vorming - attitudes: 6.1 blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken. 6.2 zonder vooroordelen naar kunst kijken en luisteren.
6.3 genieten van het muzisch handelen waardoor hun expressiemogelijkheden verruimen. 6.5 respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten,
behorend tot eigen en andere culturen.

DEELNEMERS

DUUR

Max. 400 lln.

60 minuten

KOSTPR IJS

A ANTAL DEELNEMERS

€ 2 per ll. voor
scholen uit Koksijde
€ 3 per ll. voor
scholen buiten Koksijde

Max. 200 lln.

Voor Koksijdse scholen
kan er op aanvraag een
bus gereserveerd worden
aan € 2,50 per ll.
R ES ERVATIE

Bieke Van Belle
058 53 29 91
bieke.vanbelle@koksijde.be

Een fysiek spel waar iedereen wordt uitgedaagd. Vallen en
opstaan tot je de eindmeet bereikt. Of net niet? Geraken we
tot Level Q? Level Q is een theatrale dansvoorstelling waar
4 spelers tot het uiterste gaan. Spelen ze samen, elk voor
zich of zit er een saboteur in het spel? Ze tasten elkaars
grenzen af en dat van het publiek. Level Q is geïnspireerd
op het kijkplezier dat mensen beleven bij verschillende
spelen, spelprogramma’s en sportwedstrijden. Is een
spel of wedstrijd spannend omdat je niet weet wie er zal
winnen? Dat alles elk moment kan keren? Wordt een spel
pas interessant als je de spelregels kent? De voorstelling wil
het competitieve aspect ‘winnen en verliezen’ uitdiepen en
in vraag stellen. Door de samensmelting van dans, theater
en circus is Level Q een verrassend fysieke voorstelling
voor iedereen vanaf 8 jaar.

KOSTPR IJS

€ 3 per ll. voor
scholen uit Koksijde
€ 4 per ll. voor
scholen buiten Koksijde
Voor Koksijdse scholen kan er op
aanvraag een bus gereserveerd
worden aan € 2,50 per ll.
R ES ERVATIE

Bieke Van Belle, 058 53 29 91
bieke.vanbelle@koksijde.be
EX TR A INFO

Credits, foto- en videomateriaal,
lesmappen op
www.casinokoksijde.be/scholen

EX TR A INFO

Wie komt kijken naar deze voorstelling, krijgt er
gratis het Level Q spel bovenop, zie p. 70.
EINDTER MEN
3. Muzische vorming - drama: 3.2 zich inleven in personages
en dingen uit de omgeving en deze uitbeelden. 3.4 ervaren dat
de juiste verhouding tussen woord en beweging de expressie
kan vergroten. 3.5 genieten van een gevarieerd aanbod van
hedendaagse en klassieke kinderliteratuur, en voor hen bestemde
culturele activiteiten. 4. Muzische vorming - beweging: 4.1
genieten van lichaamstaal, beweging en dans. 6. Muzische
vorming - attitudes: 6.1 openstaan voor nieuwe dingen uit hun
omgeving. 6.4 respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten,
behorend tot de eigen en de andere culturen. 6.5 genieten van
de fantasie, de originaliteit, de creativiteit en de zelfexpressie in
‘kunstwerken’.

LEVEL Q
spel
VO O R I N D E K L AS

Expo Dach
Wil je winnen? Dan moet je soms verliezen! Het Level Q spel
laat je op een speelse manier kennis maken met het thema
‘winnen en verliezen’ en daagt je uit om tactisch te spelen.
Het spel bevat een Level Q spelbord, 23 spelopdrachten en
een duidelijke handleiding met spelregels, zodat iedereen
het spel vlot kan spelen. Het is vormgegeven door grafisch
ontwerper Samuel Baidoo en wordt aangeleverd in een
speciale Level Q verpakking.

OV E R B E E L D H O U WKU N S T

LEEF TIJD

3de - 6de leerjaar
PL A ATS

In de klas

LEEF TIJD

3de - 6de leerjaar
DUUR

Min. 50 minuten

PL A ATS

Kunstencentrum Ten Bogaerde
A ANTAL DEELNEMERS

Max. 1 klas

DUUR

60 minuten
KOSTPR IJS
EX TR A INFO
Dit spel kan los van een voorstelling gespeeld worden,
maar is ideaal om je onder te dompelen in de wereld
van Level Q, een voorstelling voor 3e en 4e leerjaar
in het cultuurcentrum op dinsdag 23 februari. Meer
info over deze voorstelling op pagina 69.

EINDTER MEN
Muzische vorming - 6.1: de leerlingen kunnen blijvend
nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken.
Muzische vorming - 6.2: de leerlingen kunnen zonder
vooroordelen naar kunst kijken en luisteren.

GRATIS
€ 10 waarborg

A ANTAL
DEELNEMERS

Max. 1 klas
R ES ERVATIE

Bieke Van Belle
058 53 29 91
bieke.vanbelle@koksijde.be

Deze tentoonstelling is een samenwerking met S.M.A.K.
(Gent) en onderzoekt de meest uiteenlopende vormen van
beeldhouwkunst vanaf de jaren vijftig tot nu.
De titel ‘Dach’ betekent ‘dak’ in het Duits en werd ontleend
aan een sculptuur van de Oostenrijkse kunstenaar Oswald
Oberhuber (1931- 2020). In al zijn eenvoud illustreert dit
kunstwerk zeer treffend wat een museum of kunstencentrum
moet zijn, namelijk een plek die in alle openheid onderdak
en bescherming biedt aan kunstenaars, kunstwerken en
bezoekers.
Ontdek samen met je leerlingen wat een bezem en een
reuzenstapel borden met kunst te maken hebben!

KOSTPR IJS

GRATIS
R ES ERVATIE

Reserveer min.
1 week op voorhand via
cultuur@koksijde.be

EX TR A INFO

Deze expo loopt van 3 april 2021 tot en met 26
september 2021. Er snel bij zijn is de boodschap!
Enkel mogelijk op maandag en dinsdag.
ONT WIKKELINGS DOELEN
Muzische Vorming 1.2: door betasten en voelen
(tactiel), door kijken en zien (visueel) impressie
opdoen, verwerken en erover praten.
Muzische Vorming 6.2: zonder vooroordelen
naar kunst kijken en luisteren.

De club van
de lelijke
kinderen
FI L M

Aquarel
van de zee
LEEF TIJD

C R E AT I E V E WO R KS H O P

5de - 6de leerjaar
PL A ATS

Cultuurcentrum CasinoKoksijde
Maak je graag op een kunstige manier kennis met het
strand en de zee? Dan kan je onder leiding van een
begeleider een fraai aquarel van de zee maken. De
leerlingen leren observeren en impressies te schilderen.
Bij mooi weer zitten we op het dakterras, bij slecht weer
kan deze activiteit ook binnen doorgaan.

LEEF TIJD

3de - 6de leerjaar

DATUM

PL A ATS

Natuureducatief centrum Duinenhuis

Filmvertoning op
dinsdag 1 december 2020
om 10u.

DUUR

DUUR

Max. 120 minuten

90 minuten

A ANTAL

A ANTAL

EX TR A INFO
Voorzie een plastiek mapje om de aquarel mee te nemen.

DEELNEMERS

DEELNEMERS

Max. 20 lln.

Max. 400 lln.

EINDTER MEN
Muzische vorming 1.3: De leerlingen kunnen
beeldinformatie herkennen, begrijpen,
interpreteren en er kritisch tegenover staan.

KOSTPR IJS

KOSTPR IJS

GRATIS voor scholen uit Koksijde.
€ 60 per groep voor scholen
buiten Koksijde.

€ 2 per ll. voor
scholen uit Koksijde
€ 3 per ll. voor
scholen buiten Koksijde

R ES ERVATIE

Voor Koksijdse scholen
kan er op aanvraag een
bus gereserveerd worden
aan € 2,50 per ll.

Muzische vorming 1.4: De leerlingen kunnen plezier
en voldoening vinden in het beeldend vormgeven
en genieten van wat beeldend vormgeven is.
Lichamelijke opvoeding 1.26: De leerlingen kunnen kleinmotorische vaardigheden in verschillende situaties voldoende
nauwkeurig gedoseerd en ontspannen uitvoeren.

Reserveer via
duinenhuis@koksijde.be

R ES ERVATIE

Bieke Van Belle
058 53 29 91
bieke.vanbelle@koksijde.be

“Hou het schoon!” De slogan van President Isimo gaat
niet enkel over de straten maar ook over de mensen in zijn
land. Al wie niet voldoet aan het schoonheidsideaal van
de president, wordt opgepakt en opgesloten. Zoals Paul
en enkele honderden andere ‘lelijke’ kinderen. Paul kan
ontsnappen en samen met zijn vrienden bereidt hij een
opstand voor. Binnen de kortste keren staat het land in rep
en roer.
Grimmige dystopie voor kinderen is een zeldzaam genre.
Na het zien van ‘De club van lelijke kinderen’ vraag je je
af waarom! Een filmtitel die het grote publiek shockeerde,
over een thema dat dringend besproken moet worden. Een
oorlog van saai en grijs tegen honderdduizend kleuren.

EX TR A INFO
Een film van Jonathan Elbers – Nederland 2019 – Nederlands
gesproken - www.jeugdfilm.be. Foto- en videomateriaal op www.
casinoKoksijde.be/scholen. Lesmappen van filmvoorstellingen
worden een week voor het bezoek per mail bezorgd.
EINDTER MEN
3. Muzische vorming - drama: 3.1 genieten van een gevarieerd aanbod
van voor hen bestemde culturele activi-teiten. 3.2 spelvormen waarnemen en inzien dat de juiste verhouding tussen woord en beweging de expressie kan vergroten. 3.3 geconcentreerd luisteren naar een gesproken
tekst (verteld of voorgelezen) en die mondeling, schriftelijk, beeldend of
dramatisch weergeven. 3.7 genieten van, praten over en kritisch staan
tegenover het eigen spel en dat van anderen, de keuze van spelvormen,
onderwerpen, de beleving.
5. Muzische vorming - media: 5.1 beeldsignalen waarnemen zodat men
opvallend goede en minder geslaagde dingen kan doorzoeken en herkennen. 5.2 ervaren dat een visueel beeld al dan niet vergezeld van een
nieuw geluid steeds een nieuwe werkelijkheid kan oproepen.
6. Muzische vorming - attitudes: 6.1 blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken. 6.2 zonder vooroordelen naar kunst kijken en luisteren.
6.3 genieten van het muzisch handelen waardoor hun expressiemogelijkheden verruimen. 6.5 respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten,
behorend tot eigen en andere culturen.

Laika en
hetpaleis Vuurtoren

Bronks & Ballet
Dommage Tribunal

T H E AT E R

T H E AT E RVO O R S T E L L I N G

Sommige mensen zorgen voor anderen. Van ‘s morgens tot
‘s avonds. Dag in, dag uit. Hun hele leven lang. Ze zorgen
omdat het hun lot is of een gave of gewoon uit naastenliefde.
Ze hopen dat iemand ooit voor hen zal zorgen. Sommige
mensen houden een vuur brandend in een toren. Te midden
van de woeste oceaan, in weer en wind, met gevaar voor
eigen leven. Alleen maar opdat anderen veilig thuis geraken.
Maar wie loodst hen doorheen het woelige water naar een
veilige haven, als ze oud of moe of ziek zijn? En wat als
iedereen hen vergeten is? Hoe lang houd je het vuur in de
toren en het vuur in je hart brandend?
Michai Geyzen maakt opnieuw een voorstelling voor jonge
kinderen. Dit keer inspireert hij zich op het fascinerende,
vaak geromantiseerde beroep van de vuurtorenwachter:
moedige mannen - of vrouwen die bereid zijn extreme
eenzaamheid en zware stormen te verduren. Rare
snuiters, gestrand tussen wal en schip, overgeleverd aan
de natuurelementen en aan elkaar. ‘Vuurtoren’ wordt net
als ‘Über-ich’ (2014) en ‘De Passant’ (2017) een visuele,
dynamische, dansante en tragikomische voorstelling over
de drie laatste vuurtorenwachters ter wereld die door
iedereen vergeten zijn. Drie wachters die de grond onder
hun voeten verliezen als ze in de armen lopen van het enige
wezen ter wereld dat hen bleef koesteren. De zee.

LEEF TIJD

LEEF TIJD

5de - 6de leerjaar

5de - 6de leerjaar

PL A ATS

PL A ATS

Cultuurcentrum CasinoKoksijde

Cultuurcentrum CasinoKoksijde

DATUM

DATUM

Theatervoorstelling op
dinsdag 2 maart 2021 om 14u.

Theatervoorstelling op
donderdag 28 januari 2021
om 10u. en 14u.

DUUR

Ongeveer 60 minuten

EINDTER MEN

DUUR

70 minuten
A ANTAL DEELNEMERS

Max. 130 lln.

“Het beste jeugdtheater is theater dat de volwassenen niet
vergeet. Maar daarnaast amuseren ook de zesjarigen zich
kostelijk met dit kantooruniversum.” - Nieuwsblad.be

A ANTAL
DEELNEMERS

KOSTPR IJS

€ 3 per ll. voor
scholen uit Koksijde
€ 4 per ll. voor
scholen buiten Koksijde
Voor Koksijdse scholen
kan er op aanvraag een
bus gereserveerd worden
aan € 2,50 per ll.
R ES ERVATIE

3. Muzische vorming - drama: 3.2 spelvormen waarnemen en inzien dat
de juiste verhouding tussen woord en beweging de expressie kan vergroten. 3.4 ervaren dat de juiste verhouding tussen woord en beweging de
expressie kan vergroten. 3.5 genieten van een gevarieerd aanbod van
hedendaagse en klassieke kinderliteratuur, en voor hen bestemde culturele activiteiten.
6. Muzische vorming - attitudes 6.1 openstaan voor nieuwe dingen uit
hun omgeving. 6.4 respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot de eigen en de andere culturen. 6.5 genieten van de fantasie,
de originaliteit, de creativiteit en de zelfexpressie in ‘kunstwerken’.

Bizarre wetten en regels. Vreemde personages met een eigen
taal en looppas. Formulieren, stempels en klassementen.
Welkom in TRIBUNAL; een uit de hand gelopen universum
waar men orde en overzicht wil bewaren, hoe chaotisch dit
ook verloopt.
Zak niet in elkaar. Hap naar adem. Loop op de toppen van
je tenen. Laat het achterste van je tong niet zien. Voer uit
en doe voort. Laad op en versnel. Bevries. Val vooral niet te
hard op. Of net wel…

Bieke Van Belle
058 53 29 91
bieke.vanbelle@koksijde.be
EX TR A INFO

Credits, foto- en
videomateriaal, lesmappen
op www.casinokoksijde.
be/scholen.

Max. 130 lln.
KOSTPR IJS

€ 3 per ll. voor
scholen uit Koksijde
€ 4 per ll. voor
scholen buiten Koksijde
Voor Koksijdse scholen
kan er op aanvraag een
bus gereserveerd worden
aan € 2,50 per ll.
R ES ERVATIE

Bieke Van Belle
058 53 29 91
bieke.vanbelle@koksijde.be

EX TR A INFO
Credits, foto- en videomateriaal, lesmappen
op www.casinokoksijde.be/scholen.
EINDTER MEN
3. Muzische vorming - drama: 3.2 spelvormen waarnemen en
inzien dat de juiste verhouding tussen woord en beweging de expressie kan vergroten. 3.4 ervaren dat de juiste verhouding tussen
woord en beweging de expressie kan vergroten. 3.5 genieten van
een gevarieerd aanbod van hedendaagse en klassieke kinderliteratuur, en voor hen bestemde culturele activiteiten.
6. Muzische vorming – attitudes 6.1 openstaan voor nieuwe
dingen uit hun omgeving. 6.4 respect betonen voor uitingen van
leeftijdgenoten, behorend tot de eigen en de andere culturen. 6.5
genieten van de fantasie, de originaliteit, de creativiteit en de
zelfexpressie in ‘kunstwerken’.

GE S CH I E D E N I S
TIJ D

Pluis in het
Abdijmuseum

Als ik
groot ben,
word ik visser

LEREN, ONTDEKKEN EN DOEN

I N L E E FB E ZO EK @ N AV I G O
Pluis de Muis en Pol de Mol zijn knuffeldieren. Samen
met een gids nemen ze jouw klas mee op de abdijsite
en in het museum! Het pakket bestaat uit drie delen:
een kennismaking met het thema in de klas, een
opdrachtenparcours in het museum en een aantal doeactiviteiten ter naverwerking van het bezoek. Handleiding,
kennismakings- en verwerkingsopdrachten worden na
reservatie van het bezoek digitaal toegestuurd aan de
school.

ONT WIKKELINGS DOELEN
Mens & maatschappij 2.1: De leerlingen beseffen
dat sommige mensen een andere levenswijze hebben
dan zijzelf, als ze geconfronteerd worden met beelden,
informatie of mensen uit een andere cultuur.
Muzische vorming 4.2: De leerlingen kunnen meedoen met
bewegingen die tijdens het vertellen van eeen verhaal aan bod
komen, en belangstelling tonen om het beweginsinspirerend
gegegven nauwkeurig te observeren en na te bootsen.
Wiskundige initiatie 2.2: De leerlingen kunnen dingen
kwalitatief vergelijken en samenbrengen op basis van
één of twee gemeenschappelijke kenmerken.

LEEF TIJD

3de kleuter
PL A ATS

LEEF TIJD

Abdijmuseum Ten Duinen

3de kleuter

DUUR

PL A ATS

90 minuten

NAVIGONationaal Visserijmuseum

A ANTAL
DEELNEMERS

DUUR

Max. 25 lln. per gids

60 à 90 minuten

KOSTPR IJS

A ANTAL

GRATIS voor Koksijdse scholen.
€ 2,5 per lln. voor scholen
buiten Koksijde.

DEELNEMERS

Max. 30 lln.
KOSTPR IJS

R ES ERVATIE

Reserveer min. drie weken
op voorhand, online via
www.tenduinen.be/scholen.

GRATIS voor Koksijdse scholen.
€ 60 per rondleiding voor
scholen buiten Koksijde.
Toegang voor kinderen
jonger dan 6 jaar is gratis.

Tijdens dit bezoek ontdekken en beleven kleuters zelf de
wereld van het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum. Het
volledige pakket bestaat uit drie delen: voorbereiding in
de klas, rondleiding in het museum en naverwerking in
de klas. De rondleiding in het museum gebeurt op een
aangepaste en ludieke manier, waarbij de kleuters zelf in
de huid van een visser of vissersvrouw mogen kruipen.

EX TR A INFO
De info voor de voorbereiding en de naverwerking in de klas
is te downloaden via de website: www.navigomuseum.be.
ONT WIKKELINGS DOELEN
Nederlands 1.5: De kleuters kunnen een beluisterd
verhaal, bestemd voor hun leeftijdsgroep, begrijpen.

R ES ERVATIE

Nederlands 2.10: De kleuters kunnen zich inleven
in duidelijk herkenbare rollen en situaties en vanuit
eigen verbeelding/beleving hierop inspelen.

Minimum drie weken op
voorhand via
www.navigomuseum.be/
scholen

Mens en maatschappij 2.5: De kleuters beseffen dat
sommige mensen een andere levenswijze hebben dan
zijzelf, als ze geconfronteerd worden met beelden,
informatie of mensen uit een andere cultuur.

Huisje
Nys-Vermoote /
Jommekeshuis

Rondleiding
in het NAVIGOmuseum

RONDLEIDING

MET GIDS
LEEF TIJD

1ste - 6de leerjaar
Ben jij al eens in het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
geweest? Er valt van alles te ontdekken! Het museum
beschikt over goed onderlegde gidsen die zich aanpassen
aan het niveau of de leeftijd van de leerlingen. De gids
neemt de leerlingen mee in het verhaal van de visser. De
leerlingen maken kennis met de unieke banden die bestaan
tussen mens en zee. Met aandacht voor geschiedenis,
heden en toekomst van de visserij in de Noordzee.

LEEF TIJD

1ste - 6de leerjaar

PL A ATS

Huisje Nys-Vermoote

PL A ATS

NAVIGONationaal Visserijmuseum
DUUR

90 minuten

DUUR

60 minuten
A ANTAL
DEELNEMERS

Max. 20 lln. per gids

A ANTAL
DEELNEMERS
EINDTER MEN
Mens en maatschappij 3.8: De leerlingen kunnen aan de hand
van een voorbeeld illustreren dat een actuele toestand, die voor
kinderen herkenbaar is, en die door de geschiedenis beïnvloed
werd, vroeger anders was en in de loop der tijden evolueert.
Mens en maatschappij 3.9: De leerlingen tonen belangstelling
voor het verleden, heden en de toekomst, hier en elders.

Max. 20 lln. per gids
KOSTPR IJS

GRATIS voor Koksijdse scholen
€ 60 per gids voor scholen
buiten Koksijde.
Toegangsticket € 1 per ll.
R ES ERVATIE

Minimum drie weken op
voorhand via
www.navigomuseum.be/
scholen

Wist je dat de vader van Jef Nys, geestelijke vader van
Jommeke in dit huisje werd geboren? En dat de kleine Jef
Nys hier op vakantie kwam bij zijn grootouders? Een ervaren
gids vertelt aan de hand van oude foto’s, postkaarten
en striptekeningen de familiegeschiedenis van Jef Nys.
Gezien de familie van Jef Nys de oorspronkelijke bewoners
waren, linken we hieraan uiteraard de geschiedenis van
Koksijde: van vissersdorp tot badplaats.

KOSTPR IJS

GRATIS voor Koksijdse scholen
€ 60 per gids voor scholen
buiten Koksijde
R ES ERVATIE

Reserveer via
Dienst Cultuur & Erfgoed,
cultuur@koksijde.be,
058 53 34 40

EX TR A INFO
Auto-en busparking op enkele minuten wandelen (Kerkplein)

EINDTER MEN
Mens en maatschappij 3.8: De leerlingen kunnen
aan de hand van een voorbeeld illustreren dat een
actuele toestand, die voor de kinderen herkenbaar is,
en die door de geschiedenis beïnvloed werd, vroeger
anders was en in de loop der tijden evolueert.
Mens en maatschappij 3.9: De leerlingen tonen belangstelling
voor het verleden, heden en toekomst, hier en elders.
Muzische vorming 1.3: De leerlingen kunnen door
betasten en voelen (tactiel), door kijken (visueel)
impressies opdoen, verwerken en erover praten.

Beklim de
ZuidAbdijmolen

Erfgoedwandeling
’Te Gek’

E N R U I K D E G ES C H I E D E N I S

LEEF TIJD

KO KS I J D E V R O EG E R

1ste - 6de leerjaar
PL A ATS

Zuid-Abdijmolen
Wil je Koksijde ontdekken uit de tijd van je grootouders
of overgrootouders? Hoe ze woonden, speelden? Kortom
hoe Koksijde er toen uitzag? Dat kan je allemaal ontdekken
tijdens deze wandeling. Elke locatie wordt uitgelegd aan
de hand van oude foto’s, spelletjes en verhaaltjes op maat
van de leeftijd van de kinderen.

LEEF TIJD

1ste - 6de leerjaar

DUUR

45 minuten
PL A ATS

Start Abdijmuseum Ten Duinen

A ANTAL
DEELNEMERS

DUUR

Max. 25 lln. per bezoek

120 minuten
KOSTPR IJS

Max. 20 lln. per gids

GRATIS voor Koksijdse scholen.
€ 1 per ll. voor scholen
buiten Koksijde

KOSTPR IJS

R ES ERVATIE

GRATIS voor Koksijdse scholen
€ 60 per gids voor scholen
buiten Koksijde

Reserveer min. drie
weken op voorhand via
abdijmuseum@koksijde.be

A ANTAL
EX TR A INFO
Als voorbereiding is het boek ‘te Gek’
beschikbaar aan € 35 (niet verplicht)
EINDTER MEN
Mens en maatschappij 2.3: De leerlingen kunnen met een zelf
gekozen voorbeeld het nut en het belang aangeven van een
collectieve voorziening, waarover de overheid zorg draagt.
Mens en maatschappij 3.8: De leerlingen kunnen
aan de hand van een voorbeeld illustreren dat een
actuele toestand die voor de kinderen herkenbaar is,
en die door de geschiedenis beïnvloed werd; vroeger
anders was en in de loop der tijden evolueert.
Muzische vorming 3.4: De leerlingen kunnen spelvormen
in een sociale en maatschappelijke context hanteren.

De huidige Zuid-Abdijmolen van Koksijde dateert van
1773 en stond oorspronkelijk in Houtem bij Veurne (molen
Lootvoet). Daar werd hij in 1951-1952 afgebroken en in
1953 te Koksijde terug opgebouwd. Wie een bezoek brengt
hangt aan de lippen van molenaar Patrick Geryl: met veel
plezier leidt hij je rond in zijn habitat. Voel de wind spelen
met de molen. Zie hoe het graan gemalen wordt tot meel
en ruik de geschiedenis. Een echte aanrader!

DEELNEMERS

R ES ERVATIE

Reserveer via
Dienst Cultuur & Erfgoed,
cultuur@koksijde.be,
058 53 34 40

EX TR A INFO
Meer info over de geschiedenis van de Abdijmolen kan
je vinden op de website www.tenduinen.be/scholen.
EINDTER MEN
Mens en maatschappij 4.4: De leerlingen kunnen
bij een oriëntatie in de werkelijkheid de windstreken
(hoofd- en tussenrichtingen) bepalen aan de
hand van de zonnestand of een kompas.
Wetenschappen en techniek 2.6: De leerlingen
kunnen illustreren hoe technische systemen onder
meer gebaseerd zijn op kennis over eigenschappen
van materialen of over natuurlijke verschijnselen.
Wiskunde 2.1: De leerlingen kennen de belangrijkste
grootheden en maateenheden met betrekking tot lengte,
oppervlakte, inhoud, gewicht (massa), tijd, snelheid,
temperatuur en hoekgrootte en ze kunnen daarbij de
relatie leggen tussen de grootheid en de maateenheid.

De slimste
klas van het
Abdijmuseum

Lopen op
geschiedenis

B E ZO EK + Q U I Z
C R E AT I E F I N D E A B D I J

Samen met een gids verken je het museum. Je leert de
belangrijkste zaken over de abdij en het dagelijkse leven
van de monniken. Wie goed oplet heeft een streepje voor,
want na de rondleiding volgt een leuke quiz! De groep
wordt opgedeeld in kleinere teams. Er is een snelle ronde
en een meerkeuzeronde, waarbij verschillende thema’s die
aan bod kwamen in het museum terugkomen. Een leuke
afsluiter! De leden van het winnende team krijgen elk een
leuke prijs mee naar huis.

LEEF TIJD

3de - 6de leerjaar

LEEF TIJD

3de - 6de leerjaar
PL A ATS

Abdijmuseum Ten Duinen

PL A ATS

Abdijmuseum Ten Duinen
DUUR

120 minuten

DUUR

90 minuten

In een eerste deel focust de thematische rondleiding
op de ruime tegelcollectie van het Abdijmuseum. De
verschillende decors, motieven, thema’s en technieken
geven een beeld van vier eeuwen vloerversiering in een
grote cisterciënzerabdij. In een aansluitend creatief atelier
maken we fantasiedieren in plasticine, proberen we een
tegel te reconstrueren en zelf een hedendaagse tegel te
ontwerpen.

A ANTAL
DEELNEMERS

A ANTAL

Max. 25 lln. per bezoek

DEELNEMERS

Max. 25 lln. per gids
EX TR A INFO
We rekenen op actieve medewerking van de leerkracht.
EINDTER MEN
Nederlands 1.6: De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau
= structureren) de informatie op een persoonlijke en
overzichtelijke wijze ordenen bij een voor hen bestemde
instructie voor een buitenschoolse situatie.
Mens en maatschappij 3.8: De leerlingen kunnen aan de hand
van een voorbeeld illustreren dat een actuele toestand, die voor
kinderen herkenbaar is, en die door de geschiedenis beïnvloed
werd, vroeger anders was en in de loop der tijden evolueert.
Sociale vaardigheden 3: De leerlingen kunnen
samenwerken met anderen, zonder onderscheid van
sociale achtergrond, geslacht of etnische origine.

KOSTPR IJS

GRATIS voor Koksijdse scholen.
€ 5,5 per ll. voor scholen
buiten Koksijde

KOSTPR IJS

GRATIS voor Koksijdse scholen.
€ 5 per ll. voor scholen
buiten Koksijde

R ES ERVATIE

Reserveer min. drie weken
op voorhand, online via
www.tenduinen.be/scholen

R ES ERVATIE

Reserveer min. drie weken
op voorhand, online via
www.tenduinen.be/scholen.

EX TR A INFO
We rekenen op actieve medewerking van de leerkracht.
EINDTER MEN
Muzische vorming 1.5: De leerlingen kunnen beeldende
problemen oplossen, technieken toepassen en
gereedschappen en materialen hanteren om beeldend
vorm te geven op een manier die hen voldoet.
Mens en maatschappij 3.9: De leerlingen tonen belangstelling
voor het verleden, heden en de toekomst, hier en elders.
Wetenschappen en technieken 2.7: De leerlingen
kunnen in concrete ervaringen stappen van het technisch
proces herkennen (het probleem stellen, oplossingen
ontwikkelen, maken, in gebruik nemen, evalueren).

Abdijwegwijzer

Zandlopers

G E L E I D M U S EU M B E ZO EK

AC H EO LO G I E E N M O N N I K E N

LEEF TIJD

In een eerste deel ontdekken de kinderen samen met
een archeoloog-gids de archeologische site van de
Duinenabdij. Door zelf voorwerpen op te graven, leren ze
wat archeologie is, hoe een archeoloog te werk gaat en
hoe de abdij er in de middeleeuwen uitzag. Daarna neemt
de gids de kinderen mee naar het museum. Verkleed
als monnik volgen we het leven van een monnik uit de
middeleeuwse abdij. Via allerlei opdrachtjes komen de
kinderen te weten hoe de monniken elke dag doorbrachten.

4de - 6de leerjaar
LEEF TIJD

3de - 6de leerjaar

PL A ATS

Abdijmuseum Ten Duinen
PL A ATS

Abdijmuseum Ten Duinen

DUUR

120 minuten
DUUR

120 minuten

A ANTAL

‘De Monnik binnen de abdijmuren’ staat centraal in
Abdijwegwijzer. In de educatieve speelfilm ‘Ten Duinen’
kunnen jongeren zich inleven in de mysterieuze wereld
van een 14de eeuwse cisterciënzerabdij. De verschillende
zalen binnen het Abdijmuseum werpen eveneens een licht
op het dagelijkse leven binnen (en buiten) de abdijmuren.
Abdijwegwijzer wil jongeren op een speelse en
interactieve manier vertrouwd maken met de christelijke
abdijgemeenschappen.

DEELNEMERS
A ANTAL

Max. 25 lln. per gids

DEELNEMERS

EX TR A INFO
Bij stormweer vanaf 6 beaufort sluiten we de archeologische
buitensite met haar vele bomen uit veiligheidsoverwegingen.
Na de rondleiding kan een leskoffer kosteloos uitgeleend
worden (reservatie noodzakelijk - waarborg: € 50).

Max. 25 lln. per gids

KOSTPR IJS

KOSTPR IJS

GRATIS voor Koksijdse scholen.
€ 4 per ll. voor scholen
buiten Koksijde (min. 20 lln.)

GRATIS voor Koksijdse scholen.
€ 5,5 per ll. voor scholen
buiten Koksijde
R ES ERVATIE

EINDTER MEN
Mens en maatschappij 2.8: De leerlingen kunnen
illustreren dat verschillende sociale en culturele groepen
verschillende waarden en normen bezitten.
Wetenschappen en techniek 2.13: De leerlingen kunnen een
eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren.
Wiskunde 3.7: De leerlingen zijn in staat: zich ruimtelijk
te oriënteren op basis van plattegronden, kaarten, foto’s
en gegevens over afstand en richting; zich in de ruimte
mentaal te verplaatsen en te verwoorden wat ze dan zien.

Reserveer min. drie weken
op voorhand, online via
www.tenduinen.be/scholen.

EX TR A INFO
Leerkrachten kunnen de educatieve brochure
Abdijwegwijzer gratis downloaden. Na boeking
mailen we je deze opdrachten kosteloos door.

R ES ERVATIE

Reserveer min. drie weken
op voorhand, online via
www.tenduinen.be/
scholen.

EINDTER MEN
Mens en maatschappij 2.1: De leerlingen kunnen illustreren dat
verschillende vormen van arbeid verschillend toegankelijk zijn
voor mannen en vrouwen en verschillend gewaardeerd worden.
Mens en maatschappij 2.14: De leerlingen kunnen op een
eenvoudige wijze uitleggen dat verkiezingen een basiselement
zijn van het democratisch functioneren van onze instellingen.
Ruimte 4.12: De leerlingen kunnen in een landschap
gericht waarnemen en ze kunnen op een eenvoudige
wijze onderzoeken waarom het er zo uitziet.

Een pluim
voor
schrijven

Bezoek de
Duinenabdij
virtueel

C R E AT I E F L E R E N

EXTRA BELEVING

Zoek de waarheid achter het verhaal van de monnik die
het grootste stuk van zijn leven boeken geduldig kopieert.
We duiken in de geschiedenis van het schrift en ontdekken
dat er bij dit monnikenwerk veel meer kwam kijken dan
we nu kunnen vermoeden. In het aansluitende creatief
atelier maken we zelf een boekje, leren we enkele zwierige
gotische letters schrijven en bedenken we een originele
slotboodschap.

EX TR A INFO
We rekenen op de actieve medewerking van de leerkracht.

EINDTER MEN
Mens en maatschappij 2.1: De leerlingen kunnen illustreren dat
verschillende vormen van arbeid verschillend toegankelijk zijn
voor mannen en vrouwen en verschillend gewaardeerd worden.
Mens en maatschappij 3.5: De leerlingen kunnen
belangrijke gebeurtenissen of ervaringen uit eigen
leven chronologisch ordenen en indelen in periodes.
Ze kunnen daarvoor eigen indelingscriteria vinden.
Wetenschappen en technieken 2.13: De leerlingen kunnen een
eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren.

LEEF TIJD

LEEF TIJD

5de & 6de leerjaar

5de & 6de leerjaar

PL A ATS

PL A ATS

Abdijmuseum Ten Duinen

Abdijmuseum Ten Duinen

DUUR

DUUR

90 minuten

15 minuten*

A ANTAL

A ANTAL

DEELNEMERS

DEELNEMERS

Max. 25 lln. per gids

* 5 lln. per 15 minuten

KOSTPR IJS

KOSTPR IJS

GRATIS voor Koksijdse scholen.
€ 5 per lln. voor scholen
buiten Koksijde.

€ 3 per ll.

R ES ERVATIE

Reserveer min. drie weken
op voorhand, online via
www.tenduinen.be/scholen.

R ES ERVATIE

Reserveer min. drie weken
op voorhand via
abdijmuseum@koksijde.be

Eens je de Virtual Reality-bril in Ten Duinen op hebt, lijkt
het alsof je echt belandt in 1490 met een teletijdmachine.
Laat je omverblazen door de architectuur van de abdijkerk
bijvoorbeeld, of de prachtig versierde handschriften waar
je zelf door zal kunnen bladeren. Alles werd zo accuraat
mogelijk heropgebouwd in een virtuele wereld.

EX TR A INFO
Combineer Virtual Reality met een bezoek aan het museum en de
site, al dan niet met een gids (bekijk onze andere rondleidingen
en workshops). Er kunnen vijf leerlingen per kwartier VR beleven
omdat er evenveel modules beschikbaar zijn. Terwijl de anderen
van de groep wachten, kunnen ze bijvoorbeeld meevolgen met
hun klasgenoten op de schermen of ontdekken hoe het museum
de VR maakte aan de hand van de infopanelen in de VR-ruimte.

EINDTER MEN
Nederlands 1.7: De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau
= structureren) de informatie op een persoonlijke
en overzichtelijke wijze ordenen bij een voor hen
bestemde informatieve tv-uitzending.
Mens en maatschappij 3.8: De leerlingen kunnen aan de hand
van een voorbeeld illustreren dat een actuele toestand, die voor
kinderen herkenbaar is, en die door de geschiedenis beïnvloed
werd, vroeger anders was en in de loop der tijden evolueert.
ICT 1: De leerlingen hebben een positieve houding
tegenover ict en zijn bereid ict te gebruiken
om hen te ondersteunen bij het leren.

AM U S E M E NT

Zeerovertocht

NAVIGOexpert
level 1, 2 of 3

LU I S T E R E N E N B E L E V E N

ZO EK TO C H T @ N AV I G O

We maken kennis met de wereld van een echte zeerover.
We luisteren naar boeiende verhalen en leren onder
andere knopen maken en marcheren als echte zeerovers.

LEEF TIJD

2de kleuter - 1ste leerjaar
PL A ATS

Haal je speurneus boven en ga onder begeleiding van de
leerkracht op zoektocht doorheen het NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum. Het museumteam ontwikkelde een pakket per graad: level 1, 2 of 3.

Elisabethplein Koksijde-Bad
of Natuureducatief centrum
Duinenhuis
EX TR A INFO
De leerlingen mogen vooraf verkleed worden als
zeerovers, dit maakt de activiteit nog leuker!
ONT WIKKELINGS DOELEN / EINDTER MEN
Lichamelijke opvoeding 1.21: De leerlingen kunnen
bewegingsvormen uitvoeren op een opgelegd ritme.
Muzische vorming 3.5: ervaringen, gevoelens,
ideeën, fantasieën uiten in spel
Muzische vorming 4.2: een eenvoudig bewegingsverhaal
opbouwen met als vertrekpunt iets wat gehoord,
gezien, gelezen, gevoeld of meegemaakt wordt.

Lichamelijke opvoeding 1.31: De kleuters kunnen een
eenvoudige reeks van opeenvolgende handelingen
uitvoeren binnen bewegingsactiviteiten.
Muzische vorming 4.2: De kleuters kunnen meedoen met
bewegingen die tijdens het vertellen van een verhaal aan bod
komen, en belangstelling tonen om het bewegingsinspirerend
gegeven nauwkeurig te observeren en na te bootsen.
Nederlands 1.5: De kleuters kunnen een beluisterd
verhaal, bestemd voor hun leeftijdsgroep, begrijpen.

LEEF TIJD

1ste - 6de leerjaar
PL A ATS

NAVIGONationaal Visserijmuseum
DUUR

DUUR

120 minuten
A ANTAL
DEELNEMERS

EX TR A INFO
Het opdrachtenboekje is te downloaden via onze website. Het
is een gratis extraatje voor groepen die geen gids wensen te
reserveren. Tip: druk af in boekformaat via PDF. Dat is niet alleen
beter voor het milieu, maar werkt ook makkelijker in het museum!

60 minuten
A ANTAL
DEELNEMERS

n.v.t.

Max. 20 lln.
KOSTPR IJS

GRATIS voor Koksijdse scholen
€ 50 euro per groep voor scholen
buiten Koksijde

EINDTER MEN
Mens en maatschappij 3.9: De leerlingen tonen belangstelling
voor het verleden, heden en de toekomst hier en elders.
Leren leren 1: De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven
en gebruiken door ze betekenis te geven en te memoriseren.

KOSTPR IJS

GRATIS voor scholen uit
Koksijde. € 1 toegangsticket
per ll. (opdrachtenboekje
inbegrepen)

R ES ERVATIE

R ES ERVATIE

Reserveer via
duinenhuis@koksijde.be

Min. drie weken op voorhand
via www.navigomuseum.be/
scholen.

Doe-stations
O N T D EK D E Z E E E N ZO

Met deze binnenactiviteit wordt onze kust volop in de
kijker gezet. Gedichten opstellen, orde scheppen in de
chaos van een scheepsdok, fossielen maken uit gips, …:
de diversiteit van het aanbod biedt de leerkrachten een
leidraad om vakoverschrijdend een ontdekkingstocht
doorheen onze kust aan te vatten.

LEEF TIJD

3de - 6de leerjaar
WAT Z I T E R I N D E Z E E
PL A ATS

Natuureducatief centrum Duinenhuis
DUUR

Max. 120 minuten
A ANTAL
EINDTER MEN
Sociale vaardigheden 1.5: De leerlingen kunnen bij groepstaken
leiding geven en onder leiding van een medeleerling meewerken.

DEELNEMERS

Max. 20 lln.
KOSTPR IJS

Leren leren 1.4: De leerlingen kunnen eenvoudige problemen
op systematische en inzichtelijke wijze oplossen.
Wereldoriëntatie 3.7: De leerlingen hebben aandacht voor
de onuitgesproken regels die de interacties binnen een
groep typeren en zijn bereid er rekening mee te houden.

Steeknettenrace

GRATIS voor scholen uit Koksijde.
€ 50 per groep voor scholen
buiten Koksijde.

LEEF TIJD

3de - 6de leerjaar
PL A ATS

Natuureducatief centrum
Duinenhuis
DUUR

120 minuten
EX TR A INFO
A ANTAL
DEELNEMERS

R ES ERVATIE

Reserveer via
duinenhuis@koksijde.be

Weet jij wat er allemaal in de zee leeft? Zin om dit even
te onderzoeken? Trek laarzen aan en ga met een steeknet
onder leiding van een gids door zwinnetjes en muien.
Schelpen, visjes en andere zeevondsten worden van
dichtbij bekeken.

Max. 20 lln.
KOSTPR IJS

GRATIS voor Koksijdse scholen
€ 50 euro per groep voor
scholen buiten Koksijde
R ES ERVATIE

Reserveer via
duinenhuis@koksijde.be

Voorzie winddichte kledij en laarzen.
Activiteit te plannen twee uur voor laagwater.
EINDTER MEN
Wereldoriëntatie 1.1: De leerlingen kunnen
gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen
waarnemingen op een systematische wijze noteren.
Wereldoriëntatie 1.3: De leerlingen kunnen in een beperkte
verzameling van organismen en gangbare materialen
gelijkenissen en verschillen ontdekken en op basis van minstens
één criterium een eigen ordening aanbrengen en verantwoorden.
Lichamelijke opvoeding 1.23: De leerlingen bewegen
op een aangepaste manier in de vrije natuur.

Als kruier
in zee en/of
garnalen
koken
Al eens een echte garnaalkruier aan het werk gezien? Zou
het niet fantastisch zijn om dit eens met je hele klas uit te
proberen? We trekken een echt kruipak, jas en riem aan en
nemen jullie veilig onder begeleiding mee het water in. Na
de trek gaan we de vangst sorteren. Een unieke belevenis
waarover je nog jaren vertelt!

LEEF TIJD

5de & 6de leerjaar

S P O R T I E F E N E D U CAT I E F
PL A ATS

Natuureducatief centrum
Duinenhuis
DUUR

180 minuten of
240 minuten met koken
EX TR A INFO
De leerlingen krijgen ter plaatse aangepaste kledij om in het
water te gaan. Graag een lange broek en kousen aantrekken
om in het pak te kruipen. Reservekledij en een handdoek
meebrengen zijn aangeraden. Extra uitleg over de vondsten in
het kruinet kan je krijgen van een ervaren natuurgids. Kostprijs
wordt verhoogd met € 50 per groep voor scholen buiten
Koksijde. Gratis voor scholen uit Koksijde. Activiteit te plannen
twee uur voor laagwater. Periode maart t.e.m. oktober.
EINDTER MEN
Lichamelijke opvoeding 1.2: De leerlingen
kunnen veiligheidsafspraken naleven.
Lichamelijke opvoeding 1.23: De leerlingen bewegen
op een aangepaste manier in de vrije natuur.
Nederlands 1.6: De leerlingen kunnen de informatie op een
persoonlijke en overzichtelijke wijze ordenen bij een voor
hen bestemde instructie voor een buitenschoolse situatie.

Survival
in de duinen

A ANTAL
DEELNEMERS

Max. 20 lln.
KOSTPR IJS

GRATIS voor Koksijdse scholen.
€ 100 / groep (zonder koken)
€ 130 / groep (inclusief koken)
voor scholen buiten Koksijde.
R ES ERVATIE

Reserveer via
duinenhuis@koksijde.be

LEEF TIJD

5de - 6de leerjaar
PL A ATS

Natuureducatief centrum
Duinenhuis

Door een sportieve en educatieve route in de duinen kan
je scoren als een echte survivor. Leer alles over planten,
dieren en het werken met een kompas. Doorzetting en
teamwork zijn ‘de must’ van deze survivaltocht! Ga jij de
uitdaging aan?

DUUR

120 minuten
EX TR A INFO
A ANTAL
DEELNEMERS

Max. 20 lln.

Voorzie aangepaste kledij om in de duinen te stappen.

KOSTPR IJS

EINDTER MEN
Lichamelijke opvoeding 1.2: De leerlingen
kunnen veiligheidsafspraken naleven.

GRATIS voor Koksijdse scholen
€ 50 euro per groep voor
scholen buiten Koksijde

Lichamelijke opvoeding 1.23: De leerlingen bewegen
op een aangepaste manier in de vrije natuur.

R ES ERVATIE

Nederlands 1.6: De leerlingen kunnen de informatie op een
persoonlijke en overzichtelijke wijze ordenen bij een voor
hen bestemde instructie voor een buitenschoolse situatie.

Reserveer via
duinenhuis@koksijde.be

SPORT

Waag een
plonsje!

Sport en spel
aan zee

B E ZO EK Z W E M BA D

S P O R T I E F S T R A N D B E ZO EK

Organiseer je met jouw school een sportdag? Dan mag
een gezonde portie recreatief zwemmen niet ontbreken,
toch? Speciaal voor jouw school zetten we alle baden
open: het 25-meterbad met springplank, de glijbaankoker
met sterrenhemel en afzonderlijk landingsbad, het wildwaterbad met het buitenbad. Het zwembad zet speciaal
voor deze activiteit extra redders in om een oogje in het
zeil te houden.

LEEF TIJD

LEEF TIJD

3de kleuter
1ste - 6de leerjaar

1ste - 6de leerjaar
PL A ATS

PL A ATS

Zwem- & recreatiebad
Hoge Blekker

Sportstrand Koksijde,
Sint-Idesbald of Oostduinkerke

Een halve dag sport op het strand, met verschillende
sporten zoals beachsoccer, Viking Kubb, frisbee, beachpetanque, beachbaseball of andere strandspelen.
Ga voor de ideale combinatie: start met een educatieve voormiddag en laat de leerlingen zich in de namiddag uitleven op het strand!

DUUR
DUUR

120 minuten

60 minuten
A ANTAL

EX TR A INFO
Aan de begeleiders vragen we om actief deel te nemen
/ aanwezig te zijn in het zwembad zelf. Deze activiteit
kan plaatsvinden op maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag of vrijdag, in samenspraak met het zwembad.
ONT WIKKELINGS DOELEN / EINDTER MEN
Lichamelijke opvoeding 1.24: de leerlingen kunnen
ongeremd en spelend bewegen in het water.
Lichamelijke opvoeding 1.25: de leerlingen voelen
zich veilig in het water en kunnen zwemmen.
Lichamelijke opvoeding 1.3: de leerlingen kennen
de gevaren en risico’s van bewegingssituaties
en kunnen deze inschatten en signaleren.

A ANTAL

DEELNEMERS

DEELNEMERS

Min. 20 en max. 50 lln.
1 begeleider van school
vereist per 20 leerlingen.

Max. 50 lln.
KOSTPR IJS

GRATIS voor scholen uit
Koksijde. € 3 per leerling
voor scholen buiten Koksijde

KOSTPR IJS

€ 1 per leerling
R ES ERVATIE

R ES ERVATIE

Minstens drie weken
op voorhand via
zwembaden@koksijde.be

Activiteit in april-mei-juni:
aanvragen vóór 1 maart.
Activiteit in september:
aanvragen vóór 1 juli.
Via sportdienst@koksijde.be

EX TR A INFO
Periode: tussen paasvakantie en juni of in
september, maximum 4 namiddagen per school.
Opgelet: kan niet doorgaan bij hevige wind of regenweer.
EINDTER MEN
Motorische competenties 1.18:
De leerlingen kunnen eenvoudige spelideeën
uitvoeren in eenvoudige bewegingsspelen
Motorische competenties 1.23: leerlingen bewegen
op een aangepaste manier in de vrije natuur.
Zelfconcept en het sociaal functioneren 3.3: De leerlingen
nemen deel aan bewegingsactiviteiten in een geest van fair play.

colofon
werkgroep
‘ UIT MET JE KL AS IN KOKS IJDE’

Patricia Beddeleem, Nele Bouquillon, Veerle Decroos, Lode Demey, Jadrana Demoen,
An Dieleman, Sieglinde Dewaele, Nick Herweyers, Katrien Hellinckx,
Charlotte Magherman, Yanaika Mercier, Anneleen Trogh, Bieke Van Belle

Een balletje
slaan op de
golfbaan

uit-leerkrachten koksijde
SCHOOL JA AR 2020 -2021

G O L FI N I T I AT I E

Maak kennis met de golfsport. Volg in het kader van de
les lichamelijke opvoeding één uur golfinitiatie. Ontdek
je golfswing en sla je slag! Bij deze individuele sport is
rust, techniek en concentratie belangrijk. Misschien zit
in jouw klas wel iemand met evenveel golftalent als onze
Belgische trots Thomas Pieters!

LEEF TIJD

5de - 6de leerjaar
PL A ATS

Marika Deblock
Cathy Depecker
Christien Depotter
Evelyne Hennebel
Hilde Maeseele / Sigrid Peelaers
Marjolein Sanders
Nathalie Tahon
Hilde Werbrouck

Koksijde Golf ter Hille
DUUR

60 minuten
A ANTAL
DEELNEMERS
EX TR A INFO

Vrije Basisschool Koksijde:
Leefschool De Letterzee:
BuBao De Strandloper:
Vrije Basisschool Oostduinkerke:
Gemeenteschool Oostduinkerke:
MPI De Viertorre:
De Leerwijzer:
Gemeenteschool Koksijde:

Max. 25 lln.

We rekenen op actieve medewerking van de leerkracht.

gemeente koksijde
burgemeester:

Marc Vanden Bussche

schepen van Onderwijs:
afdelingshoofd Vrije Tijd:
beleidsmedewerker Onderwijs:
met dank aan

Lander Van Hove
Ann-Sofie Beun
Patricia Beddeleem
alle gemeentediensten

KOSTPR IJS
EINDTER MEN
Lichamelijke opvoedig 1.4: De leerlingen kennen hun
voorkeurhand en -voet en kunnen deze ook efficiënt gebruiken.
Lichamelijke opvoeding 1.5: De leerlingen kennen en gebruiken
hun voorkeurzijde om te wenden en te draaien rond de lengteas.
Lichamelijke opvoeding 1.23: De leerlingen bewegen
op een aangepaste manier in de vrije natuur.

GRATIS
voor Koksijdse scholen
Scholen buiten Koksijde:
prijs op aanvraag, in functie
van het aantal leerlingen.
R ES ERVATIE

Reserveer via
golfsecretariaat@koksijde.be

extra
redactie brochure:
eindredactie:

Gemeentediensten Koksijde
Nele Bouquillon, Veerle Decroos, Nick Herweyers,
Charlotte Magherman, Bieke Van Belle, Ina Van Thienen

grafische vormgeving:
Verantwoordelijke uitgever:

Ndruk
Lander Van Hove, schepen van Onderwijs,
Zeelaan 303, 8670 Koksijde

info
W W W.KO KS I J D E . B E/U I T M E TJ EK L AS

vragen of suggesties?
PAT R I C I A . B E D D E L E E M @ KO KS I J D E . B E

Koks ijde

