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Het mottekasteel van Terra Maris is een 
reconstructie van een middeleeuwse 
verdedigingstoren. Tegen dit decor gaan de 
leerlingen het Zeeuwse boerenleven van de 
12e eeuw ervaren. Ze worden ontvangen door 
een heuse monnik uit die tijd en kruipen 
daarna (in groepjes) in de huid van o.a. lagere 
landadel, ambachtsman, boer en herder. Door 
denken en vooral doen ontdekken de 
leerlingen hoe simpel of zwaar het leven in de 
Middeleeuwen was.  

 
groep 5 t/m 8 

begeleiders museummedewerker & leerkracht en/of ouders 

aantal maximaal 30 leerlingen 

duur 2 uur 

locatie de landschapstuin 

periode gehele jaar 

kosten € 35, - voor gebruik van ‘Expeditie 
Middeleeuwen’ incl. inleiding door 
museummedewerker + € 3,50 entree per 
leerling; gratis entree voor begeleiders 
 

kerndoelen 45, 56 
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Een fles met een briefje erin spreekt tot de 
verbeelding van veel kinderen en 
volwassenen. Want ergens op de wereld, op 
het land of op zee heeft iemand met een 
bepaalde bedoeling een boodschap verzonden 
met onbekende bestemming…  
‘Flessenpost’ bestaat uit een trolley met 17 
flessen, een inleidende brief en voor ieder kind 
een invulkaart. Op de briefjes in de flessen 
staan onderzoekjes, spelletjes en creatieve 
opdrachten. 
 

groep 5 t/m 7 
begeleiders leerkracht en/of ouders 

aantal maximaal 30 leerlingen 

duur 2 uur 

locatie het strand 

periode gehele jaar 

kosten € 27,50 voor gebruik van ‘Flessenpost’. Als u 
buitenom de activiteit Terra Maris wilt 
bezoeken, betaalt u € 3,50 entree per leerling; 
gratis entree voor begeleiders 

NME 
Walcheren  

Walcherse basisscholen  betalen alleen entree 
museum, de NME activiteit  wordt 
gesubsidieerd door de gemeenten. 
 

kerndoelen 39, 40, 41, 46 
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In de Middeleeuwen waren er geen winkels 
waar je tandpasta of iets tegen hoofdpijn of 
luizen kon kopen. Gelukkig waren er toen wel 
vrouwen die heel veel wisten over speciale 
planten en hun geneeskrachtige werking: 
heksen. Maar pas op: er waren ook 
kwakzalvers! Kruiden zoeken in de 
landschapstuin van Terra Maris, ontdekken 
waarvoor ze te gebruiken zijn of … juist niet. 
Voelen, ruiken, proeven; wat ben jij: een heks 
of een kwakzalver?  

 
groep 4 t/m 6 

begeleiders leerkracht en/of ouders 

aantal maximaal 30 leerlingen 

duur ca. 1,5 uur 

locatie de landschapstuin 

periode maart t/m juni en september 

kosten € 27,50 voor gebruik van ‘Heksen en 
kwakzalvers’ + € 3,50 entree per leerling; gratis 
entree voor begeleiders 

NME 
Walcheren  

Walcherse basisscholen  betalen alleen entree 
museum, de NME activiteit  wordt 
gesubsidieerd door de gemeenten. 
 

kerndoelen 40, 41, 56 
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Een rugzak vol onderzoeksinstrumenten, zoals 
grondzeven, verrekijker, kompas, natuur-
informatie en kijk- en speurideeën, is de 
leidraad voor een ontdekkingstocht door het 
bos en de duinen. Onderweg kunnen de 
leerlingen in groepjes observaties doen en 
onderzoekjes uitvoeren. U kunt zelf de route 
bepalen of gebruik maken van de routekaart of 
opdrachtboekjes. 
Tip: 1 rugzak per 2 leerlingen  
 

groep 5 t/m 8 
begeleiders leerkrachten en/of ouders 

aantal maximaal 70 leerlingen 

duur 2 uur 

locatie het bos en de duinen 

periode gehele jaar 

kosten € 4, - per rugzak, opdrachtboekjes € 0,50 per 
stuk. Als u buitenom de activiteit Terra Maris 
wilt bezoeken, betaalt u € 3,50 entree per 
leerling; gratis entree voor begeleiders 

NME 
Walcheren  

Walcherse basisscholen  betalen alleen entree 
museum, de NME activiteit  wordt 
gesubsidieerd door de gemeenten. 
 

kerndoelen 39, 40, 41 
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Het Reisjournaal is de kijkwijzer waarmee de 
leerlingen de ontstaansgeschiedenis van het 
Zeeuwse landschap ontdekken. Zoeken, 
kijken, overleggen, doen en onthouden. Op 
school maakt elke leerling zijn eigen verslag in 
het Reisjournaal. 
 

groep 5 t/m 8 
begeleiders leerkrachten en/of ouders 

aantal maximaal 30 leerlingen 

duur ca. 1,5 uur 

locatie het museum en de landschapstuin 

periode gehele jaar 

kosten € 1, - per reisjournaal + € 3,50 entree per 
leerling; gratis entree voor begeleiders 
 

kerndoelen 40, 41, 46, 51, 52, 56 
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Met de jutter van het museum lekker langs het 
strand struinen. Dagelijks spoelt er een 
heleboel aan op het strand, zoals schelpen, 
wieren, veren, pitten, stukken hout of een kwal. 
Maar het kunnen soms ook overboord 
geslagen spullen zijn of verloren of 
weggegooide dingen van strandbezoekers. De 
jutter geeft uitleg over de natuurlijke vondsten. 
Bij de niet-natuurlijke vindsels hoort meestal 
wel een bijzonder verhaal: leuk om te 
fantaseren!  
 

groep 1 t/m 8 
begeleiders gids & leerkracht en/of ouders 

aantal maximaal 30 leerlingen 

duur 1,5 uur 

locatie het strand 

periode gehele jaar, afhankelijk van het getij (laag) 

kosten € 35, - voor de begeleide activiteit; als u 
daarnaast Terra Maris wilt bezoeken, betaalt u 
€ 3,50 entree per leerling; gratis entree voor 
begeleiders 

NME 
Walcheren  

Walcherse basisscholen  betalen alleen entree 
museum, de NME activiteit  wordt 
gesubsidieerd door de gemeenten. 
 

kerndoelen 39, 40, 41, 46 
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Zonder zand is er geen strand, maar wat is 
zand eigenlijk? Hoe eet een zeepok? Hoeveel 
zout zit er in 1 liter zeewater? Wie eet plastic? 
Heeft de zee last van verzuring? Als èchte 
onderzoekers gaan de leerlingen op het  
strand aan de slag met het mobiele Strand-Lab 
en ontdekken de (on-)zichtbare natuur aan 
zee. Doen, denken, uitvoeren, kijken en 
natuurlijk alle onderzoeksresultaten vastleggen 

in het Proef-schrift! 
 

groep 5 t/m 8 
begeleiders leerkracht en/of ouders 

aantal maximaal 30 leerlingen 

duur 2 uur 

locatie het  strand 

periode gehele jaar 

kosten € 27,50 voor gebruik van ‘Strand-Lab’.  Als u 
buitenom de activiteit Terra Maris wilt 
bezoeken, betaalt u € 3,50 entree per leerling; 
gratis entree voor begeleiders 

NME 
Walcheren  

Walcherse basisscholen  betalen alleen entree 
museum, de NME activiteit  wordt 
gesubsidieerd door de gemeenten. 
 

kerndoelen 39, 40, 41, 46 
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Het Zeeuwse strand is natuurlijk bekend 

terrein. Maar hebben jullie ooit van het 

beerdiertje gehoord? En wie kan er 250x zijn 

eigen lichaamslengte springen? Welk diertje 

lijkt op een steentje? Tijdens de StrandSafari 

gaan de leerlingen op zoek naar De Kleine Vijf.  

En daar hoort natuurlijk een echte uitrusting bij! 

 
groep 5 t/m 8 

begeleiders leerkracht en/of ouders 

aantal maximaal 30 leerlingen 

duur 2 uur 

locatie het  strand 

periode gehele jaar 

kosten € 35,- voor de begeleide activiteit.  Als u 
buitenom de activiteit Terra Maris wilt 
bezoeken, betaalt u € 3,50 entree per leerling; 
gratis entree voor begeleiders 

NME 
Walcheren  

Walcherse basisscholen  betalen alleen entree 
museum, de NME activiteit  wordt 
gesubsidieerd door de gemeenten. 
 

kerndoelen 39, 40, 41, 46 
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Op ontdekking in de (w)onderwaterwereld van 
schaatsenrijders, rug zwemmertjes en ander 
onderwaterleven. Eerst met een gids een 
onderwaterkijkje bij het zoutwateraquarium in 
het museum. Daarna gaan de leerlingen met 
schepnetjes op zoek naar dieren, die de 
(w)onderwaterwereld van de zoetwatertuin 
bewonen. In zoet water leven andere soorten 
dieren dan in zout water! Al speurend naar de 
kenmerken van de diertjes vullen de kinderen 
een (w)onderwaterpaspoort in. 
 
 groep 4 t/m 8 

begeleiders gids & leerkracht en/of ouders 

aantal maximaal 2x 15 leerlingen 

duur 1 – 1,5 uur 

locatie de zoetwatertuin van Terra Maris 

periode eind maart t/m september 

kosten € 35, - voor de begeleide activiteit + € 3,50 
entree per leerling; gratis entree voor 
begeleiders 

NME 
Walcheren  

Walcherse basisscholen  betalen alleen entree 
museum, de NME activiteit  wordt 
gesubsidieerd door de gemeenten. 
 

kerndoelen 39, 40, 41 



 


