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Als een echte natuurkoning of natuurkoningin 

de kasteeltuin onderzoeken, of als een 

Middeleeuwer spelletjes spelen bij het 

Mottekasteel: bij Terra Maris beleven 

de kinderen van groep 1 t/m 4 altijd een 

leuk natuurverhaal. Van konijnenbril tot 

koningsmantel en van windvis tot watervlo… 

een natuur vol ontdekkingen! 
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groep
1 t/m 3
begeleiders
museummedewerker & 
leerkracht en/of ouders
aantal 
maximaal 2x15 leerlingen
duur 
1-1,5 uur
locatie 
het museum
periode 
gehele jaar
kosten 

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

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

kerndoelen 
41

Hoe ziet de binnenkant van een dier er 

eigenlijk uit? Zijn dieren wel zo verschillend 

van mensen? Hoe dik is het verenpak van 

een vogel? Wat zit er in een watervlo? 

De nieuwsgierigheid van de leerlingen is  

de leidraad bij deze interactieve kleuterrond-

leiding langs skeletten, opgezette beesten  

en biologische modellen in het museum.

Binnenste 
buiten
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groep  
1 t/m 4
begeleiders  
leerkrachten en/of ouders
aantal  
maximaal 30 leerlingen
duur  
2 uur
locatie  
het bos
periode  
gehele jaar
kosten 

 27,50 voor gebruik van 
‘Met Willy het bos in’. 
Als u buitenom de activiteit 
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, 41

Mogen we even voorstellen? 

Dit is Willy en zijn hele familie. 

Elk konijnenfamilielid is anders en ze zijn de gids 

bij deze bos-ontdekkingstocht. Met sportieve 

Bas is het bijvoorbeeld lekker rennen en met het 

prinsesje Mim gaan de kinderen de rimpels van 

bomen onderzoeken. Of kijken naar het verschil 

door een echte konijnenbril! Alle zintuigen komen 

aan bod in het bos van Willy en zijn familie.

Met Willy
het bos in
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groep 
1 t/m 3
begeleiders 
museummedewerker & 
leerkracht en/of ouders
aantal 
maximaal 30 leerlingen
duur 
1,5 -2 uur
locatie 
in de landschapstuin
periode 
gehele jaar
kosten 

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

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

kerndoelen 
39, 41, 43

In de tuin van Terra Maris is een groot geheim. 

Daar zorgen namelijk de Natuurkoning en 

Natuurkoningin voor de planten en de dieren. 

Maar nu zijn de Natuurkoning en Natuurkoningin 

ziek geworden en hebben hulp nodig van de  

kinderen. Iedereen krijgt uit de schatkist een 

echte koningsmantel. In groepjes gaan de kinde-

ren op ontdekkingstocht door de landschapstuin.

Naar een idee van de NME dienst Provincie 

Oost-Vlaanderen ‘De Kaaihoeve’.

Natuur
koningen en 
-koninginnen
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groep 
1 t/m 4
begeleiders 
leerkracht en/of ouders
aantal 
maximaal 30 leerlingen
duur 
1,5-2 uur
locatie 
bij het mottekasteel in 
de landschapstuin
periode 
gehele jaar
kosten 

 27,50 voor gebruik van 
‘Rondje Motte’ +  3,50 
entree per leerling; gratis 
entree voor begeleiders

kerndoelen 
52, 56, 57Kloslopen, kegelen, zaklopen, botvangen, 

ringwerpen, paadje leggen en nog veel meer. 

Spelen deden ze in de Middeleeuwen ook. 

Bij Rondje Motte spelen de leerlingen een 

Middeleeuws spelletjescircuit rondom 

het mottekasteel van Terra Maris. 

Natuurlijk mogen de leerlingen ook 

het mottekasteel beklimmen!

Rondje 
Motte
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groep 
1 t/m 3
begeleiders 
leerkracht en/of ouders
aantal 
maximaal 30 leerlingen
duur 
2 uur
locatie 
de duinen
periode 
gehele jaar
kosten 

 27,50 voor gebruik van 
‘Stampertje, het duinkonijn’. 
Als u buitenom de activiteit 
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, 41

Als het stil is in de duinen, komt hij te 

voorschijn: Stampertje, het duinkonijn. 

Hij lijkt op een tam konijn en is toch anders! 

Wat eet dit wilde konijn eigenlijk? En welke rol 

speelt geur? Wat is een konijnenachterlichtje?  

Waarom heeft hij twee soorten keutels en 

waarom maakt hij die ondiepe kuiltjes in het 

zand? Met behulp van verhaaltjes, spelletjes 

en opdrachtjes ontdekken de kinderen in de 

duinen spelenderwijs van alles over het duin-

konijn en hoe hij leeft. 

Stampertje,
het duinkonijn
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groep 
1 t/m 4
begeleiders 
leerkracht en/of ouders
aantal 
maximaal 30 leerlingen
duur 
2 uur
locatie 
het strand
periode 
gehele jaar
kosten 

 27,50 voor gebruik  
van ‘Windekind’. Als u 
buitenom de activiteit 
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 
46

Zie, hoor, ruik en voel de wind. Ontdek wat de 

wind met de golven en het zand doet. Speel 

met de wind en wordt een ! 

Met een vrolijk windscherm, een windvis en 

zeven kleurige windtasjes als middelpunt van 

een leuke strandactiviteit.

‘Windekind’ kan ook in de buurt van uw school 

worden gebruikt. Alleen op afspraak en zelf 

ophalen / terugbrengen.

Winde
kind


