
Schoolreisjes  

Een schoolreisje naar “De Steenuil” is Heerlijk! 
Kom met jullie schoolreisje naar ons toe en beleef met de klas het allerleukste schoolreisje ooit! In de 

binnenspeeltuin , op de boerderij, op de buitenspeeltuinen en bij de dieren en het puur aarde(n) park raken de 

kinderen, van 2  t/m 8 jaar, niet uitgespeeld! Steeds worden de zintuigen en fantasie geprikkeld op een 

ontspannen manier. Daarnaast is het overzichtelijk en veilig. Kunnen jullie rekenen op persoonlijke aandacht en 

benadering van ons team 

Roetsj van de grote bandenglijbaan, speel uren in de binnen zandbak, spring op de Airtrampoline en ga dieren 

voeren met boer Willem en voel je een echte boer of boerin! En er is nog zoveel meer te doen! 

Schoolreisje kosteloos verplaatsen en annuleren 

Start gerust met de voorbereidingen van een schoolreisje naar onze boerderij.  

Je reserveert het schoolreisje, zonder meteen te betalen. Het verplaatsen van het schoolreisje is altijd mogelijk. 

Op de dag zélf betaal je met PIN het complete schoolreisje voor jullie naar huis gaan. Het is mogelijk om de 

reservering tot 4 weken vooraf totaal te annuleren of te verzetten.  

 

Er zijn meerdere mogelijkheden om het schoolreisje bij ons te vieren. 

Wat de keuze voor het bezoek aan ons ook is:  er is altijd een echte 

“boerderij Beleving” 
 

   

Vanaf 80 kinderen heeft u alleenrecht op onze boerderij op maandag-dinsdag of donderdag!  

Wij kunnen ook een aangepast programma met u bespreken.  Er is een heleboel mogelijk op onze boerderij.  

(Wilt u op woensdag of vrijdag onze locatie afhuren dat kan ook)   

Voor informatie, tips of een offerte kunt u bellen of mailen met Hanne  

06-49388966 info@desteenuil.nl   

 



 

Al onze Schoolreisarrangementen zijn inclusief:  
Aankomst: 9.30 uur (of later)  Vertrek: 14.30 (of eerder)  Inclusief: spelen in onze binnenspeeltuin, 

buitenspeeltuinen, boeren erf, puur aarde(n) beleving  en al onze dierenverblijven/stallen zijn toegankelijk. 

Uiteraard orderbegeleiding van jullie.  

Arrangement 1 € 8,50 per kind (minimum 80 kinderen, komt u met minder, dat mag u, betaald bij 

alleenrecht wel voor 80 kinderen)  

 

Inhoud: Losse entree, jullie verzorgen verder alles zelf. Let op: bij deze keuze mag u ook geen afval achterlaten 

op ons terrein. En kunt u geen gebruik maken van onze horeca voorziening, producten of voorwerpen/ 

hulpmiddelen.  

U kunt dit arrangement eventueel uitbreiden met een boerderij- activiteit onder begeleiding van ons tegen 

meerprijs. Dit moet vooraf gereserveerd worden.  

Voeren met de boer € 185,00 (maximaal 120 minuten eventueel meerdere groepen) 

Voorleesverhaal van de eik in het hooi of puur Aarde(n) tuin € 185,00 (maximaal 120 minuten eventueel 

meerdere groepen) 

Ritje op de Cabrio tractor voor alle kinderen € 175,00 (maximaal 120 minuten eventueel meerdere groepen) 

Arrangement 2 € 12,50 per kind (minimum 80 kinderen, komt u met minder, dat mag u betaald bij 

alleenrecht wel voor 80 kinderen)  

incl.: Onbeperkt ranja, een spekje en een raket waterijsje  per kind.  

Eten: in de ochtend een eierwafel of eierkoek zonder poedersuiker.  

Lunch: kinderfriet met mayonaise en een frikadel  (frikadel kan bij vooraf, bij reservering,  vervangen worden 

door een kipknakworst)  

 

Wilt u alleen friet en geen snack? Dan betaald u € 11,95 per kindje. 

(Aangepast eten b.v. : Vega snacks, allergie of dieet wensen of Halal snacks zijn  tegen meerprijs verkrijgbaar, 

wel dient u dit vooraf  bij u boeking door te geven)   

 

(Kinderen krijgen geen bordje met bestek)    

 

Het is toegestaan om een eigen fruithapje mee te nemen!  

Arrangement 3 € 14,95 per kind (minimum 65 kinderen, komt u met minder, dat mag u betaald bij 

alleenrecht wel voor 65 kinderen)  

incl. fotozoektocht over de Boerderij én  1 boerderij activiteiten naar keuze:   

Keuze uit : Cabrio-tractor ritje met de boer/ voeren met de boer / boerderij voorleesverhaal in het hooi met 

wijze eik belevenis (kracht van de natuur) / Boeren Bingo 

Eten bij dit arrangement: Hetzelfde als arrangement 2 hierboven.   

(Nog een tweede activiteit erbij? Dat kan! Er komt dan een meerprijs bij, berekend aan de hand van het 

aantal kinderen en de activiteit naar keuze) Het is toegestaan om een eigen fruithapje mee te nemen! 



 

Extra mogelijkheden: 
Liever fruit dan snoep  / suikervrije ranja, / allergeen of dieetwensen/  huifkarvervoer?  Dit alles is tegen 

meerprijs mogelijk.   

Eten en drinken voor de volwassenen 
Begeleiders van de kinderen hoeven geen entree te betalen. Wel zullen ze hun gebruikte drankjes en hapjes af 

moeten rekenen. Bij reservering is het verplicht om aan te geven van welke onderstaande keuze u gebruik 

maakt:  

Mogelijkheden volwassenen: 

All inn:  

2 x een ronde Thermoskannen koffie /thee. En een ronde 1 eikerkoek per volw.   

Frietje met een frikadel en mayonaise , Inclusief 1 consumptie Bon per volwassenen voor een non-alcohol 

drankje naar keuze (alleen te gebruiken op deze dag, niet inwisselbaar tegen contant geld)   

Dit kost € 10,50 per volwassene  

(Aangepast eten d.m.v. Vega snacks, allergie of dieet wensen of Halal snacks/frietjes  tegen meerprijs 

verkrijgbaar, wel dient u dit vooraf  bij boeking door te geven)  

 

Let op: wij verwachten echte begeleiding van de ouders. Daarom eten de volwassenen altijd bij ons altijd ná de 

kinderen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Educatie  

Een (L)eerlijk programma  

Belevend leren, ‘n leuk maar zeer educatief programma van 2 uur!                         

Hele Bijzondere Doe-Rondleiding op de boerderij, zoals u nog nooit met de klas heeft ervaring,. Wij hebben 

meer dan 30 jaar ervaring met boerderij educatie en dat merk je!   

Het hele gemengde boeren bedrijf komt aan-bod. Wat een feest bij de boer op bezoek!  

Van met de hand een écht koe melken tot eierenrapen en even lekker buiten spelen! Kruiwagen rijden en de 

schep hanteren. Waarom is poep eigenlijk zo belangrijk?   

-desgewenst aangepast op de leerstof van de groep 
-aanvangstijd in overleg. Dit kan ook op een ochtend.  

-aangepast aan de leeftijd van de kinderen     

-incl. 1 maal ronde koffie en thee voor de begeleiders  

-incl. 1 maal ronde ranja voor de kinderen met een snoepje  

-wij passen het arrangement aan op de leeftijd van de groep en uw wensen !  

-enkel op reservering  

-dit is exclusief toegang binnenspeeltuin maar incl. 30 minuten vrij spelen op de boerderij (we l even helpen 

opruimen😉)  

Kosten:   € 140,00 per groep maximaal 40 kinderen. Bezoek van ongeveer 2 uur , wilt u langer blijven? 

dat kan. De kosten zijn dan  € 45,00 per extra uur.  

Meer kinderen dan 40? Meerprijs per kind is €3,75.  

Huifkar vervoer of Educatieve Huifkarrit  
Met de huifkar opgehaald worden of gebracht dat kan! Afhankelijk van de regio. We doen dit op aanvraag en 

overleg.   

Max 35 pers. tegelijk in 1 huifkar, kinderen kunnen op schoot. Minimaal 2 volwassenen begeleiders per rit. 

kosten zijn € 165,- per uur  

 

 

 



Bezoek aan de oude wijze Eik met Hanne:  
Helemaal achter in de wei van de Steenuil staat een oude eik van meer dan honderd jaar.   

Alle bomen op de hele wereld zijn speciaal, maar Eikenbomen op de wereld zijn hele wijze, sterke, krachtige 

bomen. Eeuwen geleden wist dit iedereen. Van kind tot volwassene. Helaas zijn vele mensen de kracht van de 

natuur vergeten in deze moderne tijd.   

Hanne heeft in 2010 haar eigen verhaal geschreven over onze oude vriend op het land. Hierin komt de kracht 

van de natuur, van gedachte en manifesteren op een toegankelijke wijze aan bod.  Het verhaal word in de wei 

of in het hooi voorgelezen.  Daarna gaan we met de hele groep wens stenen of kracht stenen maken. 

Afhankelijk van de wensen van de leraar. Dit verhaal en het maken van de stenen is voor alle leeftijden 

geschikt. Desgewenst en weersafhankelijk wandelen naar de oude eik. Dit is ongeveer twee keer 15 minuten 

lopen. Heen en terug dikke 30 minuten.  

Eventueel leggen we de steen bij een eik dichterbij op het ref. Of nemen de kinderen de steen mee naar huis.   

( als we wel wandelen brengen wij onze wens en/of krachtstenen naar de eik en maken daar contact met de 

natuur en de eik op een eeuwen oude manier. Het vertellen van het verhaal, het maken van de ceremonie 

word aangepast aan de leeftijd van de groep. Daarom is dit voor alle groepen geschikt.)     

Vooraf aan het bezoek ontvangt u één exemplaar van het boek en een opdracht om samen met de kinderen 

maken in de klas ter voorbereiding. De kinderen mogen één steen maken op de boerderij, en één steen 

mogen ze bewaren voor thuis, voor op een moment dat ze deze nodig hebben.   

  

Tijdsduur: dit bezoek duurt ongeveer 3 uur.  Dit incl. even buiten spelen op ons terrein.  

Wilt u extra tijd? Zodat de kinderen extra lang kunnen buiten kunnen spelen op de boerderij dan kunt u dit 

extra bijboeken. Wilt u ook in de indoorspeeltuin spelen of zelfs eten op onze boerderij? Dan kunt u dit ook, 

tegen meerprijs, bij boeken.   

  

Pauze voor het toiletbezoek en even fruit eten zit uiteraard bij de prijs en tijd in!  Fruit neemt u zelf mee.  

Kosten:  € 195,00 per groep,  maximaal 40 kinderen exclusief spelen binnen.  
 Meer kinderen dan 40? Meerprijs per kind gerekend € 4,50 per kind.   

Wilt u ook blijven eten? Dan gaat deze prijs in overleg.                                                                            

Onze boerderij is een gecertificeerde educatie boerderij   

Tip: Zorg dat de ouders weten dat het een échte boerderij is!  In verband met 

kleding en schoen keuze!  

 

 

 



Tips voor het organiseren van een schoolreis naar onze boerderij:  

Bijna toch wel het ;leukdste moment van het schooljaar! Het schoolreisje       , wat bijzonder dat jij dat mag 

organiseren. Omdat je aan veel moet denken hebben wat tips op een rijtje gezet. Wil je meer informatie? Bel of 

mail os gerust even!  

1. Zorg voor veilig vervoer. 

Indien er wordt gekozen voor een schoolbus, zorg dan dat kinderen veilig kunnen in en uit stappen.  

Zeker ook bij school, maar zorg ervoor dat de buschauffeur op de steenuil niet langs de weg parkeert. Het is 

echt veiliger dat hij even op de grote parking rijd van ons terrein. Daar kunnen de kinderen rustig in en uit 

stappen. En staat ook de bus veilig! En blijft de straat vrij van obstakels.   

En, hopelijk hoeft er geen gebruik van gemaakt te worden, zorg dat er twee auto’s meegaan met begeleiders 

voor noodgevallen. 

Daarnaast is een bakje of zakje m.b.t. eventuele hyperventilatie of wagenziekte erg makkelijk in eem bus vol 

enthousiaste kinderen.  

2. Informeer de ouders tijdig. 

Informeer de ouders ruim van te voren over de datum. Geef zeker een week voor het schoolreisje informatie 

over: 

- de begin- en eindtijd 

- contactpersoon 

- geschikte kleding  

- wat wel of niet meegenomen moet/mag worden. Denk hierbij aan of de kinderen zelf een lunch mee moeten 

nemen en hoeveel snoep/of geld e.d. de leerlingen mee mogen nemen. 

3. Zijn er schoolreisbegeleiders nodig? 

Indien nodig, kunnen ouders zich aanmelden als begeleider. Denk voordat je ouders gaat werven na over: 

• hoe je de ouders werft (inschrijven met wie het eerst komt, die het eerst maalt of wordt er geloot of ga je 

gericht ouders vragen); 

• op welke criteria je ouders werft (in het bezit van een EHBO-diplma, ouders die vaak helpen, ouders 

voor wiens kinderen het beter is); 

• hoeveel ouders je nodig hebt bij het schoolreisje. 

Zorg dat de begeleiding, bestaande uit leerkrachten en evt. ouders: 

• Vooraf is geïnformeerd over de regels en afspraken (ook die van het park); 

• Zijn verantwoordelijkheid kent (ook tijdens de lunch) en zich bewust is van de zorg/aandacht die de 

kinderen nodig hebben tijdens de schoolreis; 

• De namen van de leerlingen in hun groepje op papier krijgen; 

• Weet welke kinderen speciale aandacht nodig hebben; 

• Of er kinderen zijn met allergieën; 

• Weet waar het centrale verzamelpunt is; 

• Elkaars telefoonnummer hebben. 

4. Groepsindeling  

Deelt de leerkracht de groepen in of laat je de kinderen zelf kiezen. 



5. Bespreek de afspraken 

 

Bespreek de afspraken die gelden tijdens de schoolreis in de bus en op de plaats van bestemming 

vroegtijdig en herhaaldelijk in de klas met de kinderen. Denk hierbij aan de volgende dingen: 

- regels en afspraken; 

- blijf bij je groepje; 

- luister naar je begeleider; 

- ga nooit mee iemand mee; 

- houd je aan de afgesproken regels; 

- ga niet van het park af; 

- afval gaat in de afvalbak. 

6. Een echte boerderij: en daar zijn wat extra dingetjes voor nodig om rekening mee te houden.  

Slippers zijn geen geschikt schoeisel op een boerderij of schoolreisje.  

Trek kleding aan kleding wat echt vies mag worden!  

Vertel kinderen vooraf in de klas dat je netjes met dieren om moet gaan: niet achteraan rennen, 

slaan of schoppen naar een dier. En niet gillen bij dieren.  

Nooit in een hok of weide gaan bij de dieren.  

Is het herfst , winter of nat weer? Trek regen of winterlaarzen aan!  

Is het warmte? Boven 25 graden? Zorg voor extra zwemkleding en handdoeken! En vergeet geen 

zonnebrand mee te nemen! 

 Reserveer je schoolreisje 

Basisscholen, BSO’s, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven profiteren van een voordelige entreeprijs 

inclusief een drankje voor de kinderen,. De begeleiders gaan GRATIS mee. Reserveer nu en beleef de leukste 

schoolreis ooit! 

Voorwaarden  
Begeleiders:  Hoeven geen entree te betalen. Wel zullen ze hun gebruikte drankjes en hapjes af moeten 

rekenen. Minimaal 1 begeleider op de 15 kinderen (minimaal 18 jaar). Niet haalbaar? Overleg wat mogelijk 

is met ons! Van de begeleiders verwachten we ECHTE hulp, en ook ECHT begeleiding. U bent te gast op een 

échte boerderij. Wij vragen aan de school om de ouders hierop te attenderen als ze mee gaan. Dat ze ECHT 

assisteren en begeleiden. En bij het netjes houden van de ruimte en boerderij (tafels, en vloer).  

Altijd begeleiding: Het is NIET toegestaan om de kinderen op ons terrein achter te laten, ook niet tijdens het 

halen en brengen. Er dient altijd één volwassene, welke bij u groep hoort,  bij de kinderen te blijven.  

Betaling:  U kunt bij ons pinnen of u mag de factuur contant betalen op de dag zelf. Wij sturen geen factuur 

ná! Betalen op rekening is NIET mogelijk.  

Parkeren: Wij hebben een grote, veilige parkeerplaats zodat de kinderen niet aan de straat hoeven uit te 

stappen en uw auto/bus veilig staat.  Het is niet toegestaan langs de straat te parkeren. Vergeet dit noiet 

tegen de chauffeur te zeggen.  

Boerderijdieren: Op onze boerderij wonen onze boerderij dieren. Dieren zijn van vlees en bloed en hebben 

allemaal een ander karakter, het is daarom nooit precies vooraf te zeggen hoe de dag verloopt. Onze dieren 

zijn allemaal lief maar hebben net als mensen een karakter, omgangsvorm en wijze waarop je ze dient te 

benaderen. Bij de stallen en weide vind je informatie bordjes met tips en veiligheidsregels.  

Eigenlijk is het vanzelfsprekend maar helaas heeft het verleden  de volgende voorwaarde in het leven 

geroepen:  Kinderen en volwassenen dienen ten alle tijden met respect om te gaan met onze dieren. Bij 

mishandeling word direct de toegang van ons bedrijf ontzegd, zonder teruggaaf van geld. Ouders en 

begeleiders  hebben zelf de verantwoording om op kinderen te letten in de omgang met onze dieren. Eigen 

etenswaren zijn niet toegestaan, mits vooraf overleg is geweest en wij na dit overleg hier ontheffing voor 



hebben afgegeven. Als u eigen eet/drinkwaren meeneemt zijn wij ten alle tijden genoodzaakt om een 

bedrag in rekening te brengen voor gebruik locatie.  Het nuttigen van een eigen fruit hapje mag wel.  

Verantwoording: Het is niet toegestaan voor kinderen om zonder ouder/ verzorger/leerkracht ons te 

bezoeken of bij ons te laten wachten. Hier dient ten alle tijde een volwassene ouder / verzorger / leerkracht 

bij aanwezig te zijn. Dit i.v.m. verantwoording en verzekering.  Een bezoek is altijd op eigen risico  

Aanvang en Einde tijd: Heeft u een schoolreisje definitief besproken dan vind u op de bevestiging een aanvang 

en eindtijd. Wilt u eerder aankomen dan 15 minuten voor aanvangstijd  of kunt u door omstandigheden pas 

later naar huis dan de afgesproken eindtijd, dan dient u dit vooraf aan te geven. Dit omdat wij soms meerdere 

groepen per dag ontvangen ook met een ontvangsttijd en dergelijke. Wij kunnen dan kijken wat we voor u 

kunnen betekenen als u eerder wilt komen of later wilt gaan.    

Annuleren:   Wij plannen uw schoolreisje in en houden gedurende deze tijd personeel en ruimte vrij om de 

aandacht voor uw schoolreisje te hebben. Daarom hebben wij de volgende annuleringsvoorwaarde: mocht u 

moeten annuleren, dan kan dit tot 4 weken voor aanvang kosteloos, daarna zijn wij helaas genoodzaakt  50 % 

van de kostprijs van het schoolreisje in rekening te brengen. Deze factuur ontvangt u per email. Annuleren kan 

alleen schriftelijk via email. Dus niet via de telefoon.   U kunt wel altijd het reisje verzetten, dit is kosteloos tot 

1 week vooraf of m.b.t. een reden wat wij samen overeenkomen.  

Minimum aantal kinderen. Bij onze schoolreis arrangementen staat wat het minimum aantal kinderen is.  

Huisdieren:  Door incidenten in het verleden zijn deze helaas niet toegestaan op onze boerderij! 

Roken: op ons gehele terrein is roken niet toegestaan  

 

Contactpersoon Scholen/BSO/kinderdagverblijven en dergelijke:  Hanne van de Schoot en Willem van de 

Schoot,   Doe Boerderij Park  De Steenuil, Schansstraat 3, 5688NC Oirschot, 0622806610/0649388966 

info@desteenuil.nl  www.desteenuil.nl, op onze Facebook site vind u veel leuke foto’s!  

http://www.desteenuil.nl/
http://www.desteenuil.nl/


 



 


