
 

 

 

Beste ouders, 

In de maand oktober werken we in de lessen Wereldoriëntatie rond het thema “Dieren”.   

Binnen dit thema nemen we deel aan het project “Herder voor 1 dag”,  georganiseerd door 

Natuurkudde .  Zie www.natuurkudde.com. 

Vrijdag 19 oktober trekken we er op uit met herderin Leen Ricour in Het 

Drongengoed. De herderin wacht ons om 13.00 uur op aan de parkeerdreef van De 

Drongengoedhoeve.  We vertrekken op De Papaver om 11.40  uur, want we zullen eerst nog 

picknicken in het speelbos.  Chauffeurs verzamelen aan het klimrek op onze speelplaats aub. 

Het wordt een onvergetelijke tocht waarbij de kinderen zullen ervaren 

wat het is om met een hond en een kudde schapen door de natuur te trekken.                                                                                              

Het is een unieke gelegenheid om kennis te maken met de moderne kant van het beroep 

herder.   

Als we de weersvoorspelling voor komende vrijdag bekijken gaan we er van uit dat het weer 

voldoende goed zal zijn om samen met de vrienden van L1A te picknicken en nog wat te 

spelen in het speelbos.  

De chauffeurs halen ons om 15.00 uur op aan het speelbos aan de ingang van de 

Drongengoedhoeve.   Dit is dezelfde plaats als de startplaats.  Tegen 15.35 uur zijn we 

terug op school. 

Wat hebben de kinderen nodig? 

 aangepaste, warme kledij !!!  

 regenkledij  

 Laarzen en eventueel twee paar sokken om de voeten warm te houden  

De kinderen komen naar school met de schoenen/laarzen waarmee ze naar het bos 

trekken.   

 in een tas of rugzak: 

*een paar schoenen in een plastiekzak in de rugzak 

Voordat we terug in de auto’s stappen trekken we propere schoenen aan en stoppen 

we onze vuile schoenen/laarzen in de plastiekzak. 

*een broek in een andere plastiekzak in de rugzak. 

Voor onze terugrit trekken we ook een propere broek aan. Dit zullen de chauffeurs 

zeker weten te appreciëren. 

*picknick en drankje voor ’s middags 

*een dikke handdoek of stevige plastiekzak of iets anders om op te zitten tijdens de 

picknick 



 

Welk bedrag komt op de rekening van oktober?                                                                       

Natuurkudde vraagt een vergoeding voor de wandeltocht met de herderin.  Op de rekening 

oktober  komt 2 euro. 

Wij kijken er alvast naar uit en hopen op een onvergetelijke en leerrijke uitstap voor de 

kinderen. 

 

We brengen die dag ook onze schooltas mee want er wordt ook nog gewerkt in de klas. 

Vriendelijke groeten, Juf Christa 

 

Foto’s vrijdagavond onder www.depapaver.be onder L1A en L1B 

 

 

Tip voor de chauffeurs: 

Voorzie een deken of plastiek om in de kofferruimte te leggen.  Dit om eventueel te 

beschermen tegen vuile jassen of tassen.  

 

http://www.depapaver.be/

