Boerderijdagen zomer 2019
Tijdens de zomervakantie (juli en augustus) organiseren we elke vrijdag BOERDERIJdag
een opvangdag voor uw kind , waarbij de kids zich volledig kunnen uitleven en spelenderwijs het
boerderijleven ontdekken.
Van 8.30 tot 16.30 zijn kinderen van 4 tot 10 jaar welkom. wegens organisatorische redenen zijn de
plaatsen beperkt en inschrijven verplicht. gelieve pas te betalen na bevestiging van de inschrijving!

Op de boerderij zijn er dagelijks een aantal taken waarbij geholpen mag worden, zoals voederen,
hokjes schoonmaken, dieren verzorgen en knuffelen, maar ook planten, zaaien, oogsten en plukken.
We voorzien ook elke dag een workshop/thema waar kids spelenderwijs wat kunnen leren.
Het is mogellijk om je (b)engeltje in te schrijven voor één of meerdere boerderijdagen. de
deelnameprijs bedraagt €20/dag
Bijkomende vragen/opmerkingen, neem gerust contact met ons op via mail
(hoevetalkeveld@telenet.be of telefoon (0494 13 11 55).
Wij kijken er al naar uit!

Groetjes en graag tot binnenkort!
datum
5/jul
12/jul
19/jul
26/jul
2/aug
9/aug
16/aug
23/aug
30/aug

thema/workshop
Boerderij in feeststemming
fruitdag
groenten, lekker en gezond
water, water, water
dierensnoeten
schatjes van patatjes
vogeltjes verwennen
sport en spel
boerderijfeestje

wat doen we dan?
bloemen planten, slingers maken, schilderen
oogsten en plukken, limonade en milkshake maken
Zaaien, planten en oogsten, we bakken groententaart
waterspeeldag
we maken dierenmaskers
aardappeltjes rooien, frietjes maken
vogelhuisjes maken, voederbakjes en vogeltaarten
we leven ons spelenderwijs helemaal uit
afsluiten van de vakantie

Boerderijdagen: inschrijvingsfiche
naam en
voornaam:
geboortedatum:
we kunnen je mama of papa berieken op volgend gsmnummer:
opmerkingen (allergien,….)
Hierbij schrijf ik men kind in voor ……………dagen x 20 euro/dag = €…………….
overschrijven op rekeningnummer: BE58 1030 2642 3979 (vermeld de naam van het kind aub)
OPELET! Pas betalen na bevestiging van inschrijving
ik kom op datum thema/workshop
5/jul Boerderij in feeststemming
12/jul fruitdag
19/jul groenten, lekker en gezond
26/jul water, water, water
2/aug dierensnoeten
9/aug schatjes van patatjes
16/aug vogeltjes verwennen
23/aug sport en spel
30/aug boerderijfeestje
zet een x bij de dag dat je wil komen

wat doen we dan?
bloemen planten, slingers maken, schilderen
oogsten en plukken, limonade maken
zaaien en planten, we bakken groententaart
waterspeldag
we maken dierenmaskers
aardappeltjes rooien, frietjes maken
vogelhuisjes maken, voederbakjes en vogeltaarten
we leven ons spelenderwijs helemaal uit
afsluiten van de vakantie

