Elfstedentocht
Winterschoolreisje basisonderwijs
Nederlands Openluchtmuseum
Informatie voor begeleiders
Zorg s.v.p. dat elke begeleider van uw school een kopie van dit A4 krijgt

VOORBEREIDING

IN HET MUSEUM

Binnenkort bezoekt u met uw groep het Nederlands
Openluchtmuseum. Per acht leerlingen is een begeleider
vanuit school vereist.

• Schaatsen op de ijsbaan:
Laat de kinderen zoveel mogelijk hun eigen schaatsen
meenemen (geen noren). Maar zo nodig zijn ze ook te leen
bij de ijsbaan.
De groep kan één uur gebruik maken van de schaatsbaan,
dit is inclusief de tijd die nodig is om de schaatsen aan en
uit te trekken.

Tip! Neem per begeleider een fotocamera mee, kan ook
met de telefoon. Zodat het succes van de kinderen kan
worden vastgelegd, er is een fotomoment in de route
opgenomen.
Het programma:
Het Elfstedentocht-arrangement bestaat uit twee
onderdelen:
Eén uur schaatsen op de ijsbaan
Twee uur wandelroute: de Elfstedentocht, waarin
opgenomen de sleebaan.
ONTVANGST
1. U meldt zich, met de schriftelijke
ontvangstbevestiging, bij het servicepunt (kassa)
( Vanaf 10.45 uur geopend. )
2. Na de kaartcontrole wordt in het Entreegebouw
ontvangen door onze museumbegeleider. Deze
legt u de gang van zaken uit en u krijgt mee:
• Plattegronden; met hierop de route,
opdrachten, starttijden en startplaats
voor de verschillende groepjes.
• Stempelkaarten; voor iedere leerling en
begeleider
• Een keycord met sleutel per groepje; hiermee
kunnen de stempelkastjes geopend worden.
Als begeleider gaat u samen met de leerlingen het
programma volgen. Omdat ook andere scholen gebruik
kunnen maken van het arrangement is het belangrijk dat u
zich aan de aangegeven tijden houdt.
Handig om te weten:
Toiletten bevinden zich op de
parkeerplaats en onderweg o.a.
op het Kindererf.

• De Elfstedentocht:
In groepjes, van 7 tot 8 leerlingen, wandelt u met uw eigen
routebeschrijving op papier zelfstandig door het park,
onderweg doet u de ‘elf steden’ aan.
Elk groepje krijgt een andere startplaats; de
museumbegeleider zal bij de entree uitleggen hoe
u daar komt.
Bij elke ‘stad’ treft u een stempelkastje aan, hierin bevindt
zich een vraag of opdracht. Met de sleutel van het keycord
kan het kastje geopend worden, na het voldoen van de
opdracht kan de stempel uit het kastje gepakt worden en
wordt de ‘stad’ afgestempeld. U bent degene die de
opdracht begeleidt en goedkeurt.

• Keycords retour en Elfstedenkruisjes ontvangen:
Na afloop van het programma brengt u de keycords terug
naar het servicepunt.
Met de stempelkaarten van de kinderen haalt u hier de
beloning voor ze op: het Elfstedenkruisje van het
Nederlands Openluchtmuseum.

Voor meer informatie:
Sales & Reserveringen
026 – 3576123
(tijdens kantooruren)
res@openluchtmuseum.nl

Wij wensen u en de kinderen een leerzame en sportieve middag

