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• Knuffelhoek
Hier kunnen kinderen onder begeleiding 
op een verantwoorde manier met konijnen, 
kippen en cavia’s in contact komen. 
Hiervoor zetten we de dieren op een 
speciale tafel en we geven een uitleg. 
Niveau:	 alle	groepen,	max.	8			 	
	 	 kinderen	per	keer.
Tijdsduur:	 15	minuten	per	groepje.
Kosten:	 geen.
Periode:	 maandag	t/m	vrijdag	tussen			
	 	 …	en	…	u.

• Les Meehelpen Dierverzorging
Samen met de dierverzorger helpen de 
kinderen de dieren te verzorgen. De klas 
of groep wordt in tweeën gesplitst, waarbij 
de ene helft educatieve opdrachten maakt 
en de andere helft met de dierverzorgers 
meegaat. Ze verzorgen en voeren de 
konijnen, geiten, watervogels, pony’s 
en ezels. Na drie kwartier wisselen de 
groepen.
Niveau:	 groep	1-4.
Tijdsduur:	 2x	45	minuten.
Kosten:	 geen.					
Periode:	 maandag	t/m	vrijdag	tussen			
	 	 ...	en	...	u.

• Knutselactiviteiten
Het is mogelijk om iets kleins te knutselen, 
bijvoorbeeld echte schapenwol plakken op 
een schapen(kleur)plaat.

Speeltuin en pannenkoeken
Je kunt het bezoek aan De Bongelaar 
combineren met een bezoek aan 
pannenkoekenrestaurant De Bolle Buik, 
waar ze een leuke speeltuin hebben.

Meer informatie 
Wil je meer informatie over het vrij bezoek of 
over de activiteiten, dan kun je altijd contact 
met ons opnemen. Dit kan per e-mail of 
telefoon:
Kinderboerderij De Bongelaar 
Van Veenweg 96, 1701 HH Heerhugowaard
E bongelaar@esdege-reigersdaal
T 072-5348012 of 06-10416900

www.kinderboerderijdebongelaar.nl



Wat leuk dat je interesse hebt in een 
bezoek aan onze kinderboerderij met een 
groep kinderen! We geven je met deze 
folder graag wat meer informatie.

Aantal kinderen & begeleiders
We organiseren activiteiten voor een groep 
van maximaal dertig kinderen. Bij dit aantal 
verwachten wij minimaal vijf begeleiders (of 
minder naar rato van het aantal kinderen). 
Van hen verwachten wij tijdens de activiteiten, 
het (vrij) bezoek en de eventuele pauzes een 
actieve rol in de aansturing en begeleiding 
van de kinderen.

Kledingadvies en slecht weer
Het grootste deel van de kinderboerderij is 
buiten, dus is het handig als de kinderen oude 
kleding aantrekken en bij nat weer laarzen. 
We proberen de activiteiten altijd door te 
laten gaan, maar bij zeer slecht weer gaan we 
overleggen.

Route en parkeren
De kinderboerderij is te bereiken via 
diverse ingangen van het Rosariumpark. 
Je kunt parkeren bij de tennisvereniging 
aan de Van Veenweg of bij een combinatie 
met een bezoek aan De Bolle Buik (een 
pannenkoekenrestaurant met speeltuin) aan 
de Dreef.

Wat is er te beleven?
Op de kinderboerderij bieden we diverse 
leuke en educatieve activiteiten aan. 
Hieronder lees je wat er zoal mogelijk is.

• Vrij bezoek (wel even aankondigen)
Scholen, buitenschoolse opvang, 
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen 
kunnen met een klas of groep voor vrij 
bezoek op de kinderboerderij langskomen. 
Het vrij bezoek is bestemd voor groepen van 
maximaal dertig kinderen. We willen graag 
dat je het bezoek van te voren aankondigt, 
omdat we liever niet meer dan één school, 
BSO, KDV of PSZ (met eventueel meerdere 
groepjes) tegelijk op het erf hebben, zodat 
het overzichtelijk blijft.
Tijdsduur:	 eigen	invulling.
Kosten:	 geen.
Periode:	 maandag	t/m	vrijdag	vanaf		 	
	 	 9.45	u.

• Diverse activiteiten
Je kunt met een groep kinderen deelnemen 
aan diverse activiteiten. Deze hangen samen 
met het leeftijdsniveau en het moment van 
de dag. De groep kan opgesplitst in kleinere 
groepjes langs de activiteiten rouleren. We 
begeleiden deze activiteiten samen met ons 
team van mensen met een beperking.
Dit bieden we zoal aan:
• Helpen bij het vullen van de 

waterbakken.
• Kip ‘knuffelen’, hierbij mag iedereen 

de kip aaien en word er ondertussen 
spelenderwijs informatie gegeven over 
de kip.

• Konijntjes aaien. 
• Brood voor de dieren versnipperen en 

daarna verdelen.
• Stoepkrijten: wie maakt de mooiste 

dierentekening?
• Pony of geitje borstelen.
Tijdsduur:	 ongeveer	45	minuten;	kan		
	 	 verlengd	worden	met	vrij		
	 	 bezoek.
Kosten:	 geen.
Periode:	 maandag	t/m	vrijdag	van		
	 	 10.30	tot	11.30	u	(andere		
	 	 tijden	in	overleg).

• Rondleiding
De rondleiding wordt verzorgd door een 
medewerker van de kinderboerderij, die 
van alles vertelt over de kinderboerderij en 
de dieren.
Niveau:	 vanaf	groep	3,	max.	10		
	 	 kinderen	per	keer
Tijdsduur:	 30	minuten
Kosten:	 geen
Periode:	 maandag	t/m	vrijdag			
	 	 tussen	10.30	en	11.30	u?		
	 	 of	tussen	13.00	en	14.30	u.


