Pronkepauw – groep 1/2
Doel:
Tijdens deze excursie zijn wij te gast bij Stadskinderboerderij Essesteijn in Voorburg.
Door middel van kleine opdrachten en met volop gebruik van de zintuigen kijken, horen,
ruiken en voelen maken de kinderen op een speelse manier kennis met de gang van
zaken op de kinderboerderij.
De excursie is bestemd voor groep 1-2 en duurt ongeveer een uur (exclusief de reistijd
naar de kinderboerderij).
Verloop van de excursie:
Op de kinderboerderij wordt u ontvangen door vrijwilligers van De Groene Basis.
De vrijwilligers laten de kinderen kennismaken met meneer Pauw (geen echte pauw!) en
leggen uit hoe ze met spelletjes uit gekleurde kistjes ogen kunnen verdienen om de pauw
weer mooi te maken. Hierna worden de kleuters met verschillende opdrachten aan het
werk gezet. Na elke opdracht mag het groepje een mooi oog op de veren van de pauw
hangen en krijgen ze een volgende opdracht. In totaal zijn er 7 verschillende opdrachten,
i.v.m. de tijd lukt het meestal niet om ze allemaal te doen.
Als afsluiting wordt met de hele groep nog even naar het resultaat gekeken en krijgt de
leerkracht een paar kleurplaten mee om op school te laten kleuren.
Nota bene:
De excursie vindt buiten plaats. Alleen bij heel slecht weer neemt de Groene Basis
contact op om een excursie af te blazen. Als de leerkracht wegens het weer de excursie
wenst af te zeggen, kan hij of zij contact zoeken via het op het toewijzingsformulier
vermelde telefoonnummer of e-mailadres.
Voorbereiding voor de leerkracht:
- vooraf in de klas bijgesloten verhaal van meneer Pauw voorlezen.
- de klas verdelen in bij voorkeur maximaal 6 groepjes van ongeveer 4 a 5 leerlingen
en voor elk groepje een begeleidende ouder regelen.
- de ouders vragen de kinderen passende, evt. warme kleding en schoeisel aan te
doen, omdat de kinderen vies kunnen worden en buiten bezig zijn - in maart kan het
nog behoorlijk koud zijn.
Goed om te weten:
Begeleiding: De begeleiders van school voeren de opdrachten met de kinderen uit. Ze
krijgen daarvoor bij elke opdracht een kaart met een korte uitleg mee. De bedoeling is
dat de begeleiders de kinderen prikkelen om op de kinderboerderij van alles te
ontdekken dat met de opdracht te maken heeft. Het is fijn als ze van tevoren weten
wat wij van ze verwachten. De vrijwilligers van de Groene Basis houden toezicht en
helpen als er vragen zijn.
Dieren: Wij zijn te gast op de kinderboerderij. Welke dieren er zijn, waar wij mogen
komen en welke dieren wij mogen aaien wordt door hen bepaald, De Groene Basis heeft
hier geen invloed op. Rondom een bevalling moet de stal voor bezoekers gesloten i.v.m.
hygiëne en rust en in voorkomende gevallen kunnen overheidsregels gelden (bijv.
ophokplicht wegens vogelgriep). Hierdoor kan het helaas gebeuren dat er minder dieren
te zien zijn.
Speeltuin: Een bezoek aan de speeltuin van de Stadsboerderij maakt geen onderdeel uit
van de Pronkepauw excursie maar het staat de leerkracht natuurlijk vrij om de kinderen
na afloop van de excursie daar te laten spelen.
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Hygiëne: Om geen onnodig risico te lopen wordt zwangere vrouwen geadviseerd om hun
gezond verstand te gebruiken en hun handen na afloop van het bezoek goed te wassen.
Hiertoe hangt er een waarschuwingsbord op de deur van de stal.
I.v.m de hygiëne wordt aanbevolen dat de kinderen hun handen wassen voordat
zij weer naar school gaan.
Veiligheid: Het terrein van Stadsboerderij Essesteijn is omringd door sloten. Ook wordt
een aantal cliënten van Middin werkzaam op de boerderij tot op het erf met een taxibusje
gebracht. Overig verkeer op het erf wordt tijdens onze excursies zoveel mogelijk
voorkomen.
Bijlage: Het verhaal van Meneer Pauw
De rest wordt ter plekke door de vrijwilligers van De Groene Basis geregeld!
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