Een nachtje in het kasteel…

VERLOREN BOS
Nijverheidstraat 17
9160 Lokeren
tel. 09/348.64.27
verlorenbos@cjt.be
www.verlorenbos.be

Heb je altijd al eens in een echt kasteel willen slapen? Doe je ’s avonds
soms stiekem eens je prinsessenkleren aan voor de spiegel? Vecht je al eens
graag tegen een draak met enkel een zwaard? Dan is een nachtje komen
logeren in het kasteel in het Verloren Bos de ideale uitstap voor jou en je
klas!
Jullie komen terecht in een schitterende omgeving met talloze speel- en
leermogelijkheden. Binnen in het kasteel zijn er twee ruime authentieke
zalen (eentje met podium en lichteffecten voor een heus feestje!). Buiten is
er een grote speelweide, een speelbos, een natuurreservaat, een speeltuin,
hoevedieren, … Kortom, meer dan genoeg voor twee dagen plezier!
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Dag 1
8u–10u

10u-12u
12u-13u
13u-14u
14u-16u30
16u30-17u
17u-18u
18u-19u
19u-20u30
20u30-21u

Aankomst en installeren in de slaapkamers; een glaasje
fruitsap voor de kinderen en koffie en thee voor de
leerkrachten en begeleiders. Voorzie zeker genoeg hulp, dit
kan een tijdje duren bij de allerkleinsten!
Groot ganzenbordspel voor het kasteel
Fishsticks met wortelpuree en een lekker dessertje
Vrij spel in het bos en de speelweide voor het kasteel
Kabouterzoektocht (of bij slecht weer: ridders en
prinsessenmaskers knutselen in de kasteelzaal)
Tijd voor een glaasje limonade en een koek
Optreden van de magnifieke goochelaar Magical Mario!
Lekkere spaghetti van het huis
Kasteelfeestje!!! Misschien geven de juf en de meester wel
een schitterende show? Of we kijken gewoon met zijn allen
naar Fantasia op groot scherm
Tanden poetsen en naar bed

Dag 2
7u30–8u30
8u30-9u30
9u30-12u
12u-13u
13u-13u30
13u30-15u
15u

Opstaan en koffers maken
Uitgebreid en gezond ontbijten
Uitstap naar het bospark (500m wandelen door het bos). Spelen op de
speeltuin en de diertjes bekijken.
Frietjes!
Vrij spel in het bos
Bomenleerpad of natuurleerpad
Terug naar huis met vele verhalen!

Kostprijs en voorwaarden
Alles inclusief (maaltijden, overnachting, gebruik kasteel, activiteiten zoals hierboven
opgesomd) kost dit 35 euro per leerling. Per tien leerlingen komt er een leerkracht gratis.
Extra leerkrachten of begeleiders betalen dezelfde prijs als de leerlingen. Dit aanbod is enkel
geldig voor kleuters en kinderen uit het eerste leerjaar in de maanden november, december,
januari, februari en maart. Deze prijs is geldig vanaf 20 leerlingen. Vraag je offerte op maat
aan of boek rechtstreeks via verlorenbos@cjt.be met vermelding van “Een nachtje in het
kasteel”!
Bezoek onze website www.verlorenbos.be voor meer info over het kasteel en de omgeving.
Het voorgestelde programma kan natuurlijk door de leerkrachten aangepast worden aan de
eigen wensen en planning. Een rijke waaier aan activiteiten vind je op onze
activiteitenwebsite www.opstapinlokeren.be.

