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Uitstappen kleuterschool 

Bosuitstap 16-10-2019 
ZILLdoelen Lvds4 Zorgzaam omgaan met de schepping, zich inzetten voor 

een leefbare planeet 

Zorg dragen voor de natuur in de eigen leefomgeving 
Alert zijn voor de schoonheid van de schepping - nadenken over een 
samenleving die in harmonie leeft met de schepping 
 

MZzo2 Adequaat reageren op zintuiglijke impulsen 

Gericht aandacht geven aan één of een paar zintuiglijke prikkels en er 
al dan niet op reageren 
 

OWna 7 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe 
mensen de natuur en het milieu zowel op een positieve als 
negatieve wijze beïnvloeden 

Illustreren welke menselijke activiteiten gericht zijn op de zorg voor 
en het behoud van de natuur en het milieu 
Verantwoordelijkheid opnemen voor de verzorging van dieren en 
planten uit de omgeving 

Omschrijving van de 
activiteit: 

Exploratie : Bos Glabbeek (achter de kerk) 

Integratie in het 
klasgebeuren 

BC: Herfst 

Dit  is de meerwaarde van 
deze uitstap: 

Kls komen in contact met de natuur. Leren zorg dragen voor de 
natuur. Ervaren en onderzoeken de dingen die we tegenkomen in het 
bos. Kls leren zich aan afspraken houden. 

Kostprijs (per kind) 
Activiteit gratis 

Vervoer € 2.40  

Totaal €2.40 
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K3 Bezoek aan het ziekenhuis 20-02-2020 
 

ZILLdoelen - Onderzoekscompetentie 
- Zintuiglijke ontwikkeling 
- Oriëntatie op techniek 
 

Omschrijving van de 
activiteit: 

Rondleiding in het ziekenhuis. Kleuters bezoeken de verschillende 
afdelingen.  

Integratie in het 
klasgebeuren 

Bij het thema: ‘Kind en ziekenhuis’ en het thema: ‘Ziek zijn’. 
Integratie ook vooral dankzij de ziekenhuiskoffer die 2 weken in onze 
klas aanwezig is. De kleuters knutselen in de klas een mooie kaart 
voor de zieke kindjes in het ziekenhuis. Deze worden door de 
verpleegkundige bij de zieke kindjes bezorgd. 

Dit  is de meerwaarde van 
deze uitstap: 

Kleuters vertrouwd maken met een ziekenhuisopname, samen met 
Balou de beer, die helemaal niet bang is voor prikjes, siroopjes, de 
fotodokter,…. 

Kostprijs (per kind) 
Activiteit € 

Vervoer €2,40 

Totaal € 2.40 

 

Het ollemanshoekje – 26-03-2020 
 

ZILLdoelen - Oriëntatie op de natuur: verwondering tonen voor elke vorm van 
nieuw leven en dit beschermen en respecteren. 
 
- Onderzoekscompetentie: nieuwe ervaringen met anderen delen. 
 
 

Omschrijving van de 
activiteit: 

We gaan de babydieren bekijken. Rondleiding bij de dieren. Kleuters 
mogen de dieren voederen. Iedereen krijgt de kans om spelletjes  te 
spelen in het thema van de boerderij. Spelen op de hooizolder. 
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Tochtje maken met de go-karts. Genieten van huisgemaakte wafels 
en lekkere chocomelk.  

Integratie in het 
klasgebeuren 

In de lente staan we stil bij het thema : ‘Nieuw leven, dieren en hun 
baby’s’. We brainstormen over de boerderij en alles wat daarbij 
hoort… 

Dit  is de meerwaarde van 
deze uitstap: 

Kleuters de kans geven om nieuw leven in de lente waar te nemen op 
de kinderboerderij. Plezier beleven met de dieren op de boerderij. 
Respect tonen tegenover de pasgeboren dieren.  

Kostprijs (per kind) 
Activiteit €10 per kind 

Vervoer € 8 per kind 

Totaal € 18  
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