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Educatieve activiteiten op de kinderboerderij 
 

Hierbij ontvangt u het educatieve aanbod dat wij als kinderboerderij bieden aan scholen, BSO, 

Brede school, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. De jongste kinderen maken in de 

knuffelhoek kennis met onze tamme dieren. Voor de oudere kinderen zijn er verschillende lessen 

ontwikkeld. Zo kunnen zij helpen met de dierverzorging of een kriebelbeestjesspeurtocht volgen.. 

Voor iedere leeftijdscategorie hebben we een les op maat. Uiteraard is het vrij bezoek (op 

afspraak) ook mogelijk. Speciaal voor de BSO is er de activiteit Op Avontuur 

Aanmelden via inschrijfformulier 

Bij dit overzicht ontvangt u ook een inschrijf- en consumptieformulier. Deze kunt u bij  voorkeur 

insturen voor 15 februari 2020 (aanvraag voorjaar/zomer 2020).  

 

We plannen begin februari de bezoeken en lessen voor het voorjaar en zomer. De toekenning van de 

vrij bezoeken vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren. We streven er 

naar per dagdeel maximaal één groep of een aantal groepen van dezelfde school/PSZ/KDV/BSO 

aanwezig zijn. Wilt u met meerdere groepen op een dag(deel) naar de kinderboerderij komen dan 

kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier. 

 

U kunt ons complete aanbod en inschrijfformulier ook vinden op onze website:  

www.kinderboerderijgouda.nl > activiteiten > voor scholen en BSO/ of voor peuters en dreumesen 

 

Openingstijden van de kinderboerderij 

1 april – 30 september: 

Ma: 13.00 - 17.00 uur 

Di t/m zo: 10.00 - 17.00 uur 

 

1 oktober – 31 maart: 

Ma: gesloten 

Di t/m zo: 10.00 - 16.30 uur 

 

Schoolvakanties: 

Ma: vanaf 10.00 uur. 

 

De kinderboerderij is op de volgende feestdagen gesloten: Nieuwjaarsdag en Eerste Kerstdag. 

 

Betaling 

De lessen en eventuele afname van consumpties worden na afloop ter plekke per pin (voorkeur) of 

contant worden voldaan.  

 

Informatie over lessen en vrij bezoek 

De lessen zijn bestemd voor groepen van max. 30 leerlingen (afwijkende groepsgroottes worden bij 

de activiteit vermeld). De lessen worden per klas of groep gereserveerd. Per groep van 30 leerlingen 

worden minimaal vier begeleiders verwacht (of minder naar rato van het aantal kinderen). Van hen 

wordt zowel tijdens de lessen, (vrij) bezoek en de pauzes een actieve rol verwacht in de aansturing 

en begeleiding van de kinderen.  

http://www.kinderboerderijgouda.nl/
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Kledingadvies en slecht weer 

De meeste activiteiten zijn buiten, het is dus handig als de leerlingen hun oude kleding aantrekken en 

eventueel laarzen bij nat weer. We proberen de activiteiten altijd door te laten gaan, maar bij zeer 

slecht weer zullen we overleg moeten plegen.  

 

Als kinderen met de dieren aan de slag gaan, dan vragen we om hygiëne en veiligheidsredenen of ze 

dichte schoenen of laarzen aan trekken, dus geen slippers of sandalen.  

 

 

Handen wassen en hygiëne 

Op verschillende plekken zijn handenwasgelegenheden aanwezig. Wij willen u en de begeleiders 

wijzen op het belang van het wassen van de handen. Alle dieren dragen ziektekiemen bij zich. 

Sommige hiervan kunnen infecties bij mensen veroorzaken. Een besmetting kan worden 

overgedragen door aaien en knuffelen maar ook via mest op de grond. De risico’s op een besmetting 

zijn gering. Met eenvoudige hygiënische maatregelen kunnen deze nog aanzienlijk worden 

verminderd!  

 Was de handen met water en zeep na aanraken van de dieren  

 Was de handen met water en zeep voordat er iets gegeten wordt  

 Vermijd het aanraken van gezicht en mond voordat de handen gewassen zijn  

 Niet eten en drinken in de dierweiden maar alleen op de daarvoor aangewezen plaatsen  

 Volg de aanwijzingen van de beheerder op 

 

Route en parkeren 

De kinderboerderij is gelegen aan Bloemendaalseweg 34a te Gouda en beschikt niet over eigen 

parkeergelegenheid. De auto kan nabij de kinderboerderij geparkeerd worden aan de Hugo de 

Vrieslaan. Hier is een grote parkeerplaats. 

 

 

Meer informatie 

Wilt u meer informatie over het vrij bezoek of over de activiteiten, dan kunt u altijd met ons contact 

opnemen. Dit kan per mail (sandra@kinderboerderijgouda.nl) of telefonisch:  0182-514219. 

 

 

Contactgegevens  

Kinderboerderij De Goudse Hofsteden 

Bloemendaalseweg 34a 

2804 AB Gouda 

0182-514219 

  

http://www.kinderboerderijgouda.nl/formulieren/contactformulier
mailto:sandra@kinderboerderijgouda.nl


Kinderboerderij De Goudse Hofsteden | Bezoek en educatief aanbod  
 

Aanbod kinderboerderij 
 

Vrij bezoek 

Scholen, BSO's, KDV en PSZ kunnen met een schoolklas/ groep op vrij bezoek op de kinderboerderij 

langskomen. Tijdens het vrij bezoek zijn er ook diverse activiteiten mogelijk. De vrij bezoeken worden 

ingeroosterd. Er wordt gestreefd om één school (met eventueel meerdere groepen) tegelijk op het 

erf te hebben, zodat het overzichtelijk blijft.  

Niveau:  alle groepen 

Tijdsduur: eigen invulling 

Kosten:  geen 

Periode: dinsdag t/m vrijdag vanaf 9.45 uur 

  maandagmiddag vanaf 13.00 uur  

 

Schoolreisje 

Een bezoek aan de kinderboerderij is ook uitermate geschikt voor een schoolreisje voor de 

onderbouw. Het programma kan in overleg worden samengesteld aan de hand van de activiteiten 

die we aanbieden. Heeft u speciale wensen? Laat het ons weten dan kijken we of we een programma 

op maat kunnen maken. 

Onze speeltuin, de vernieuwde natuurspeelstrook en waterspeeltoestel bieden veel speelplezier. 

Natuurlijk kunnen kinderen een kijkje nemen bij de dieren, maar het is ook mogelijk om deel te 

nemen aan activiteiten, zoals knuffelhoek of meehelpen. Alle mogelijkheden staan hieronder 

opgesomd. 

 

Het schoolreisje maakt u compleet met een lekkere lunch in onze horeca. Zo kunnen kinderen 

lekkere pannenkoeken en poffertjes eten, maar in onze vernieuwde horeca kunnen we nog meer 

mogelijkheden bieden, bijvoorbeeld belegde broodjes. 

 

Niveau:  onderbouw 

Tijdsduur: eigen invulling 

Kosten:  afhankelijk van gekozen activiteiten 

Periode: dinsdag t/m vrijdag vanaf 9.45 uur 

  maandagmiddag vanaf 13.00 uur  

 

 

Knutselactiviteiten 

Het is mogelijk om in de horecaruimte te knutselen. Er zijn veel knutselmogelijkheden, zoals klompjes 

versieren, placemat maken of een spaarpotje verven.  

Niveau:  Alle groepen 

Tijdsduur: half uur 

Kosten:  Vanaf €  2,10 
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Speurtocht 

Kinderen kunnen aan de hand van een bingo kaart een speurtocht 

doen op het terrein. Aangekomen bij het dier kunnen de kinderen 

een vraag beantwoorden. Zo maken ze op een leerzame manier 

kennis met hen. 

Niveau:  vanaf groep 3 (groep 1 en 2 onder begeleiding) 

Tijdsduur: 45 min. 

Kosten:  € 1,00 per kaart 

 

Knuffelhoek 

We hebben een knuffelhoek waar kinderen onder begeleiding op een verantwoorde manier met 

konijnen, kippen en cavia's in contact kunnen komen. Hiervoor zetten we de dieren op een speciale 

tafel en er wordt uitleg gegeven. De knuffelhoek wordt gebruikt tijdens de dreumesochtenden en 

groepen (zoals KDV, BSO en scholen) kunnen gebruik maken van de knuffelhoek.  

Niveau:  alle groepen (8 kinderen per keer)   

Tijdsduur:  te huur vanaf een half uur, max. 1 uur 

Kosten:  € 16,50 (per half uur) 

 

Kabouterpad 

Over het hele erf staan acht kabouters verspreid met leuke vragen en doe-opdrachten over de dieren 

op de kinderboerderij. De activiteit kan uitgevoerd worden in groepen van 4 tot 8 kinderen met een 

eigen begeleider. De begeleider krijgt een map met informatie mee. 

 

Niveau:  groep 1-4 

Tijdsduur: 45 min. 

Kosten:  € 17,50 (per klas/ groep) 
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Les meehelpen dieren verzorgen 

Kinderen mogen meehelpen met de dierverzorger met het verzorgen van de dieren. De klas of groep 

wordt in tweeën gesplitst, waarbij één groep educatieve opdrachten maakt en de andere groep gaat 

met de dierverzorgers mee. Ze verzorgen en voeren de konijnen, geiten, watervogels, pony’s en 

ezels. Na drie kwartier wisselen de groepen. 

 

Niveau:  groep 1-4 

Tijdsduur: 1.5 uur 

Kosten:  € 47,50 (per klas/ groep) 

 

 

 

Op Avontuur (BSO) 

Op Avontuur is een activiteit voor kinderen op de BSO van 4 tot en met 12 jaar. Ze gaan meehelpen 

met het verzorgen van de dieren samen met de dierverzorger en komen op plekken waar ze normaal 

niet komen! De volgende activiteiten gaan ze doen: 

       * Helpen mee met het voeren van de dieren 

       * Buiten zetten van dieren 

       * Dieren poetsen 

       * Dieren knuffelen in de knuffelhoek 

       * Samen een leuk spel doen 

       * Knutselen in de Deel 

Ze sluiten de activiteit af met een pannenkoek en glas melk. 

 

Leeftijd: 4-12 jaar 

Tijdsduur: 2 uur 

Kosten:  € 7,50 per kind 
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Alle prijzen op een rij 
 

Bezoek en lessen*: 

 

 Vrij bezoek    gratis 

 Knuffelhoek   € 16,50,- per half uur    

 Kabouterpad   € 17,50,- per klas/ groep 

 Les meehelpen dier   € 47,50,- per klas/ groep  

 Speurtochtboekje   € 1,-   per boekje    

 Op Avontuur   € 8,50 per kind 

 Diverse knutsels, vanaf  € 2,10       

 

Consumpties*: 

 Koffie    € 2.50 

 Thee    € 2.00 

 Ranja    € 0,80   

 IJs vanaf    € 0,90  

 Poffertjes per portie  € 3,00   

 Pannenkoek    € 5,00 

 

Daarnaast zijn er nog diverse andere consumpties, fris, tosti’s, chips en snoep verkrijgbaar.  

 

* Onder voorbehoud van prijswijzigingen.  

En onder voorbehoud van coronamaatregelen. 


