
 

 
RIVIERENHOF – VRIESELHOF - KESSELSE HEIDE 

 

Beste directie, leerkracht, begeleider 
 

In de komende maanden brengen jullie met de klas een bezoek aan één van onze domeinen. Graag 
brengen we jullie op de hoogte van de maatregelen die wij nemen om het bezoek zo veilig en 
aangenaam mogelijk te laten verlopen. 

Het goede nieuws is dat, wat ons betreft, alle boekingen kunnen doorgaan weliswaar met een aantal 
aandachtspunten en eventueel een aangepast programma en/of locatie. 

Mogen we er op aandringen onderstaande punten mee in goede banen te leiden en ook met de 
leerlingen te bespreken vóór de uitstap: 

 Laat kinderen of begeleiders die zich niet goed voelen thuis of in de school. 
 Enkel de juf of begeleider meldt zich aan, de klasgroep blijft in zijn bubbel buiten wachten. 
 Klasgroepen spreiden zich zoveel mogelijk in tijd als in afstand bij het gebruik van de 

toiletten, tijdens de pauze ’s en tijdens reftergebruik bij dagprogramma’s, zodat klasgroepen 
niet gemengd worden.  

 Bij halve-dagprogramma’s kunnen we geen refterplaats aanbieden. In het park staan wel 
picknickbanken die gebruikt kunnen worden. 

 Bij het handen wassen voor en na het eten en bij toiletbezoek voorzien wij voldoende 
wasgelegenheid en zeep. Tijdens de wandelingen zorgt de klas zelf voor extra hand-gel. 

 Wij zorgen voor extra poetsbeurten en de nodige ventilatie in de lokalen. 
 Hou steeds 2 meter afstand tot de gidsen (3 meter bij vertellingen). Volwassenen dragen een 

mondkapje tenzij de 2 meter afstand kan bewaard blijven.  
 De gids is samen met de groepsverantwoordelijke verantwoordelijk voor de handhaving van 

de regels tijdens de activiteit. Indien handhaving niet mogelijk blijkt, heeft zowel de gids als 
de groepsverantwoordelijke het recht én de plicht de activiteit stop te zetten. 

Meer info i.v.m. aanpassingen van de activiteiten: 

Rivierenhof 

 Zelf-doe-pakket Tjakkie Herfst wordt een zelf-doe-wandeling ‘Samen de natuur in’,  dus 
zonder bolderkar maar met enkele documenten om zelf af te drukken. In het 
toegangsbewijs, dat 3 weken vóór datum van afspraak naar de school en de aanvrager van 
de activiteit verstuurd worden, zit ook nog eens de juiste link.  



 

 
 Een vertelling in het Sprookjeshuis wordt omgevormd naar een Vertelwandeling. De klas 

komt toe in de tuin naast het Sprookjeshuis en brengt een kort bezoekje aan het huisje. 
Vervolgens gaat de klas op stap met de verteller naar verschillende locaties in het park. Waar 
mogelijk gaan we zitten op overdekte/beschutte plaatsen in het park. Bij heel slecht weer 
trekt de klas naar de Oostvleugel van het kasteel. 
Laat de kinderen aangepaste kledij en schoeisel (laarsjes) aandoen! 

 De Workshop Vertel een verhaal moet nog bekeken worden. Vermoedelijk zal die deels 
buiten en deels in de Oostvleugel van het kasteel doorgaan. 

 Kinderboerderij: blijf ten allen tijde in je klasbubbel (tijdens plaspauzes en eetmoment). De 
begeleidende educator vertelt je waar je kan eten en spelen. 
Tip: de klas kan tijdens de middagpauze ook naar het park, de verkeerstuin of het 
nabijgelegen grasveldje gaan. 
Na gebruik van de klas vragen we om tafels en stoelen zelf proper te vegen met water en 
zeep (materiaal wordt door ons voorzien) en alle gebruikte doeken in de daarvoor bestemde 
wasmand te gooien. 

 Wandelingen: de leerlingen nemen hun rugzakjes mee tijdens het wandelen (kunnen niet bij 
de domeinwachters afgegeven worden).   
De klas zorgt zelf voor hand-gel tijdens het wandelen.  

Kesselse Heide 

 Het gebruik van de toiletten kan enkel bij hoogdringendheid. 
 Er kan geen (overdekte) refterplaats aangeboden worden, picknicken op het domein kan 

uiteraard wél. 

Vrieselhof 

 Tijdens het wandelen is WC-bezoek niet mogelijk. 

 

Alvast bedankt voor de medewerking. Samen maken we er een leuke en veilige uitstap van. 

 
Het educatorenteam en de domeinwachters van 
het Rivierenhof, het Vrieselhof en de Kesselse Heide  

 


