
Groene schoolreisjes
Er is zoveel te doen!

natuur van de Weerribben en een 

dagdeel op avontuur in het klimbos 

in Paasloo of een bezoek aan de 

orchideeën hoeve. Maar het is ook 

mogelijk een hele dag in de omge-

ving van het Buitencentrum te ver-

blijven. 

Er is zoveel te doen! Spelen en be-

wegen in de natuur, op watersafari 

speuren naar waterdiertjes. Timmer 

je eigen nestkastje, bak een broodje 

boven open vuur of pluis een 

uilenbal uit…

Op de volgende pagina’s vind u de 

verschillende pakketten en de keu-

zes voor de onderdelen bij Staats-

bosbeheer, het klimbos in Paasloo 

en de orchideeën hoeve.

De prijzen zijn gebaseerd op scho-

len in een straal van 75 km rond 

Ossenzijl. Mocht uw school verder 

weg zijn dan kan er een toeslag 

voor de bus van toepassing zijn. 

Ook kunt u eventueel zelf het ver-

voer regelen.

Wilt u wat anders?
De kinderen meenemen naar 

buiten, de natuur in? 

Dat kan! Juist in deze tijd is het 

belangrijk dat kinderen de natuur 

ontdekken en beleven. 

Dit is de manier waarop kinderen 

leren, door zelf te voelen en te  

ervaren.

Staatsbosbeheer biedt verschillende 

mogelijkheden aan waarbij er keu-

zes zijn tussen een dagdeel in de 



Pakket A
- Busvervoer tijdens de gehele dag.  

Aanvang en einde bij school. 

- Ochtendprogramma met doe  

activiteiten bij het Buitencentrum. 

- Friet met een snack en limonade bij het  

restaurant tegenover het Buitencentrum.

- Middag programma bij het Buitencentrum.

 

Pakket B
- Busvervoer tijdens de gehele dag.  

Aanvang en einde bij school.

- Ochtendprogramma van anderhalf uur bij  

Klimbos Avontuurlijk Paasloo.

- Busvervoer van Paasloo naar het Buitencentrum 

in Ossenzijl.

- Friet met een snack en limonade bij het 

 restaurant tegenover het Buitencentrum.

- Middag programma watersafari per boot vanaf 

het Buitencentrum.

  



Pakket C
- Busvervoer tijdens de gehele dag.  

Aanvang en einde bij school.

- Ochtendprogramma twee uur durend bezoek  

aan de orchideeën hoeve met vlindertuin

- Busvervoer van Luttelgeest naar het Buiten- 

centrum van Staatsbosbeheer in Ossenzijl.

- Friet met een snack en limonade bij het 

 restaurant tegenover het Buitencentrum.

- Middag programma bij het Buitencentrum.

 

Buitencentrum 
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Weerribben

Watersafari
Ga met de boswachter op safari in 

de Weerribben. Met de boot erop 

uit en materialen mee om zelf de 

waterbeestjes te vangen en te bekij-

ken. Wat leeft er eigenlijk allemaal 

in het water van de Weerribben? En 

als je geluk hebt zie je misschien de 

bijzondere otter.. 

Duur 1.5 uur.

Doe programma
Met hulp van onze begeleiders kun 

je jouw eigen nestkastje timmeren. 

Leer meer over uilen, bekijk een  

uilenfilm en wat heeft jouw uil 

gegeten? Ontdek het door een 

uilenbal uit te pluizen en bak daar-

na je eigen broodje boven het vuur! 

Duur 1.5 uur.

Avontuurlijk 
Paasloo

Klimsafari
Het Otterspoor is een parcours dat 

heel geschikt is voor de beginnen-

de klimmer. Het parcours beschikt 

over 13 verschillende hindernissen 

waaronder een loopbrug, klimton-

nen, zipline, palen, koorddans lijn 

en meer!

Tijdens je klimavontuur zit je geze-

kerd, zodat je veilig kunt klimmen.

Geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar 

met een lengte vanaf 1.30. 

Bij de klimroute expeditie Weerrib-

ben ga je echt op avontuur! Via 14 

verschillende hindernissen ga je de 

uitdaging aan om aan de andere 

kant te komen. Bij deze expeditie ga 

je de strijd aan met palen, swingen-

de balken, boomstammen, swing 

planken, een duckstep en verschil-

lende bruggetjes. Ook ga je met de 

zipline door het bos. 

Geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar 

met een lengte vanaf 1.30.

Deze twee parcoursen kunnen 

gecombineerd worden, de duur 

van het totale klim programma is 

1.5 uur.

Bezoek Orchideeën 
Hoeve

Vlindersafari
Ontdek de lorituin, een wereld 

met meer dan 80 gekleurde pape-

gaaitjes, voer ze vanaf je arm met 

nectar...

Loop door de grote tropische tuinen 

vol orchideeën en vlinders en het 

lijkt alsof je in Azië of Zuid-Amerika 

bent! Ook is er een mangrovebos 

speelparadijs met schildpadden. 

Duur 2 uur.

Maatwerk
De prijzen van de verschillende  

pakketten zijn op te vragen bij  

het Buitencentrum. 

Er zijn verschillende aanpassingen 

mogelijk. Mocht u hier vragen over 

hebben of een arrangement willen 

boeken dan kunt u contact opne-

men met Buitencentrum Weerrib-

ben. Wij zien ernaar uit om uw 

school bij ons te verwelkomen!
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