Brasschaat, maart 2022

Overzicht van mogelijke activiteiten op Kinderboerderij Mikerf
De kinderen betalen één vaste prijs, ongeacht de activiteit die wordt gekozen. De boerinnen
zorgen voor een leuke halve of hele dag op de boerderij. U geeft als leerkracht aan welke
activiteit u graag wilt doen met uw klas.
Dit dien je wel op voorhand te reserveren. Zo kunnen wij voldoende materiaal/grondstoffen
voorzien.
Scholen buiten
grondgebied Brasschaat
Kleuters

Lagere school
Nestkasten





Halve dag

€ 5,5/kind

€ 4,5/kind

Hele dag

€ 8,5/kind
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Halve dag

€ 6,5/kind
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Hele dag

€ 9,5/kind

€ 8/kind

Hele dag

€ 11/kind
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Met een minimum van 17 kinderen/volledige groep (d.w.z.: indien u met 13 kinderen aanwezig
bent, worden er 17 kinderen aangerekend)
Op woensdag kan enkel een rondleiding bij de dieren (geen activiteit) voor 1 klas
Voormiddag van 9u30 – 12u30
Hele dag 9u30 – 15u00
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leerjaar

3° leerjaar
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Mogelijke activiteiten
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Nestkasten
Werkactiviteit

(1)

Scholen op Brasschaats
grondgebied

aan deze activiteiten koppelen we een bezoek aan de dieren.

Volgende activiteiten bieden we aan:

* Rondleiding op Mikerf: contact met de dieren.
Jammer genoeg kunnen we dit schooljaar geen ritje met de huifkar aanbieden.

* Havervlokken brood: We maken een zoet dessertbroodje, ieder kind neemt een eigen broodje
mee naar huis. Enkel voor de 3° kleuterklas.

* Van graan tot brood: leer een broodje bakken en weet wat er in zit. Vanaf eerste leerjaar.
Ieder kind neemt een broodje mee naar huis.

* Zuivelverwerking: leer choco maken en weet wat er in zit. Vanaf eerste leerjaar.
Ieder kind neemt een eigen product mee naar huis.

* Nestkastjes: kinderen van het 3°- 4°-5°-6° leerjaar kunnen na een informatief gedeelte hun
eigen nestkastje in elkaar timmeren. Breng hamers mee. Enkel in oktober en november.
Het bezoek wordt enkel voor een hele dag gereserveerd. Indien de school wegens
omstandigheden een halve dag blijft, wordt er toch een hele dag aangerekend. Dit omwille van de
grondstofprijzen.

* Werkbezoek: boerderijwerk voor het 4de lj. en ouder. Eén klas per bezoek en enkel in de
voormiddag. Eén keer per maand op woensdag. Voorzie aangepaste kledij/laarzen.
Drank; vrijblijvend. Verwittig twee weken op voorhand.
- bus vers appelsap van de boerderij. €10/5 liter.
Herbruikbare bekers ter plaatse te verkrijgen.
- € 1,75/ kind potje met 1 bol vanille-ijs. Op de boerderij bereiden we roomijs met verse melk
van onze koeien.

Vrij bezoek: is alle dagen mogelijk. De boerderij ruim een week op voorhand verwittigen voor
praktische regeling i.v.m. gebruik van de refter. Drank en/of ijsjes zeker op voorhand bestellen.

Bertje Bolderkar: elke woensdagvoormiddag
U kan voor 75 euro de kar ‘Bertje Bolderkar’ uitlenen voor je (kleuter)klas.
Hierin vindt u educatief spelmateriaal dat gericht is op kleuterniveau, om tijdens het bezoek aan de
boerderij te gebruiken. De klasleerkracht begeleidt deze activiteit zelfstandig, dit is zonder
begeleiding van de kinderboerderij.
Het verhaal van Bertje Big, van de hand van Peter Brouwers, staat hierin centraal. Samen met Bertje
Big ontdekken de kleuters de andere boerderijdieren.
Je kan het spelmateriaal ook los van het verhaal gebruiken.
We beschikken over twee bolderkarren. Twee klasgroepen zijn dus mogelijk.
Gelieve tijdig te reserveren.

Verenigingen waar we met samenwerken en die je ook voor een bezoek kan reserveren.
Deze reservaties zijn een ideale combinatie met een vrij bezoek aan de boerderij.

* Ifang, bijenvereniging Bezoek bijenhal en bevruchtingsstation o.l.v. een ervaren imker
alle dagen (ook woensdag) in mei, juni en september. Dit in de vernieuwde bijenhal.
Reservatie via kinderboerderij Mikerf
€ 1,00 / kind met een minimum van € 15,00 /school (onkosten vergoeding gids Ifang bijenvereniging)
Vanaf het eerste leerjaar.

* Toeristische dienst Sprookjespad: vertelling rond de avonturen van Domien Kapittel, een typisch
Brasschaats volksfiguur o.l.v. verstelster of verteller, 4 t.e.m. 7- jarigen.
Alle dagen (ook woensdag ) vanaf maart t.e.m. oktober.
Reservatie liefst 3 weken op voorhand Dienst Toerisme Brasschaat: toerisme.marita@gmail.com
of 03/650.03.01.

Aandacht!
Indien u volgend schooljaar niet op één of meerdere afspraken aanwezig kan zijn, dient
u ons voor 30 september 2022 te verwittigen.
Voor alle annuleringen die daarna gebeuren zijn wij genoodzaakt om € 50,00 aan te rekenen per
klas.

Gezien de verkeerssituatie aan de boerderij,
vragen wij om de kinderen uit te laten stappen aan het begin van de ‘paaltjes’weg aan de
Kerkedreef.
(niet aan het rondpunt van de boerderij, aangezien deze weg smal is en we de rust van de buren
willen respecteren).
Gelieve de buschauffeur hiervan op de hoogte te brengen.

*** Inschrijvingen voor schooljaar 2022-2023 ***
Scholen van het grondgebied Brasschaat: vanaf dinsdag 19 april 2022 vanaf 9u00.
Scholen buiten de gemeente Brasschaat: vanaf donderdag 2 juni 2022 vanaf 9u00.

Enkel telefonisch op het nr.: 03/663.77.16

