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Met de hele school naar Terra Maris, 

meerdere klassen tegelijk of met 1 groep: 

van de 21 verschillende activiteiten zijn 

Strandjutten en De 5e Huid voor vrijwel alle 

niveaus geschikt. Of maak een combinatie 

in een programma op maat!
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De levensvisie van kunstenaar en architect 

Friedensreich Hundertwasser is de basis 

voor deze kleurrijke natuur-toer.  

De mens kan niet zonder zijn 5 huiden. De 

5e huid is de natuur en het milieu, de fysieke 

wondere wereld waarin we leven. Goed kijken 

en verwonderen, maken en voelen daar draait 

het allemaal om. En natuurlijk leidt dit tot een 

prachtig kunstwerk.

De 5e 
Huid

groep 
3 t/m 8
begeleiders 
leerkracht(en) en ouders;  
per 10 leerlingen 1 
begeleider 
aantal 
geen maximum, 
tenminste 3 weken van 
tevoren reserveren
duur  
2-3 uur
locatie  
strand, bos & landschaps-
tuin; afhankelijk van 
groepsgrootte en tijd 
periode 
gehele jaar; vanaf januari 
2019
kosten  

 3,- materiaalkosten + 
3,50 entree museum per 

leerling, begeleiders gratis

NME Walcheren  
Dankzij een gemeentelijke 
bijdrage betalen de 
basisscholen uit Veere 
en Vlissingen alleen 
entree museum, de NME 
activiteit is gratis.

kerndoelen  
39, 40, 41, 43, 46, 54

®Friedensreich 

Hundertwasser
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groep 
1 t/m 8
begeleiders 
gids, leerkrachten 
en/of ouders
aantal 
maximaal 20 leerlingen 
per gids
duur  
1,5 uur
locatie  
het strand
periode 
gehele jaar, afhankelijk 
van het getij (laag)
kosten  

 35,- voor de begeleide 
activiteit t/m 20 leerlingen, 
grotere groep  55,- voor 
2 gidsen ; als u daarnaast 
Terra Maris wilt bezoeken, 
betaalt u  3,50 entree  
per leerling; gratis entree 
voor begeleiders

NME Walcheren  
Dankzij een gemeentelijke 
bijdrage betalen de 
basisscholen uit Veere 
en Vlissingen eventueel 
alleen entree museum, 
de NME activiteit is gratis.

kerndoelen  
39, 40, 41

Op het strand zijn altijd verschillende 

schatten te vinden!

Wel eens een schelp met zo’n perfect rond 

gaatje gevonden? Wie zou dat gaatje hebben 

gemaakt? En zo’n bolletje met luchtkussen-

tjes, wat zou dat zijn? Waaraan kun je een 

echt fossiel herkennen? En zijn het allemaal 

schatten die aanspoelen? Onze strandjutters 

kennen de geheimen van de Zeeuwse kust en 

weten als geen ander hoe je deze schatten 

kan zoeken en vinden!

Strand
jutten
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Zwerfafval komt via de straat in onze rivieren en zo in 

de zee terecht. Een groot probleem dat bekend staat 

als Plastic Soep. Zijn alle soorten plastic even slecht? 

Wat zijn goede alternatieven? Is recyclen hetzelfde als 

hergebruik? Wat kunnen de leerlingen zelf bijdragen 

aan een oplossing? 

Alle basisscholen op Walcheren kunnen gratis 

gastlessen aanvragen over Zwerfafval. Onze Schoon 

Zeeland gastdocenten komen dan graag in de klas 

erover vertellen en gaan daarna met de kinderen 

aan de slag en op pad.

Aan te vragen bij cschaap@terramaris.nl

Schoon 
Zeeland

Lekker buiten aan de slag met veldwerkmaterialen uit 

de leskisten. Voor het lenen van leskisten over natuur 

en milieu zijn de basisscholen op Walcheren bij Terra 

Maris aan het juiste adres! 

Reserveren van leskisten kan direct vanaf onze 

website. Er is voor alle Walcherse basisscholen een 

inlogcode en wachtwoord beschikbaar. Ook is het 

mogelijk losse veldwerkmaterialen te lenen, laat even 

weten wat je nodig hebt en we zetten het voor je klaar! 

Een leskist in de klas en naar het museum? Uiteraard 

zijn combinaties met het Programma Basis Onderwijs 

van Terra Maris mogelijk.

Basisscholen buiten Walcheren kunnen voor leskisten 
terecht bij: MEC De Bevelanden, Natuur en Zo, NME 
Schouwen-Duiveland en NME Tholen

Leskisten
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Museumbezoek = 3,50 per leerling

Ranja + pannenkoek = 5,50 per leerling

Een activiteit naar keuze = 1,50 per leerling

We maken graag een programma 
op maat voor jullie!


