
bso doe-pakket Duurzaamheidscentrum Assen 

zomer 2021 

 
De zomervakantie komt er weer aan! En waar kun je dat met je groep beter doorbrengen dan in het 
Duurzaamheidscentrum Assen. Gedurende het hele jaar en zeker ook in de zomerperiode ben je met 
je groep van harte welkom. Deze zomer kan je met je groep meedoen aan verschillende doe-
pakketten van het Duurzaamheidscentrum Assen.  
Een bso doe-pakket kost €3,50 per kind. Voor de begeleiders zijn er geen kosten. Hiervoor krijgt jouw 

bso het volgende: 

 ontvangst en uitleg door een medewerker of vrijwilliger 

 alle materialen staan klaar in een aparte ruimte in het Duurzaamheidscentrum Assen 

 alle kinderen krijgen een glaasje ranja en wat lekkers 

 begeleiders krijgen een kop koffie of thee 

Betaling kan bij het bezoek contant of met de pin. Ook kan er een factuur gestuurd worden wanneer 

wenselijk. 

aanmelden 

Ben je van plan langs te komen met je groep? Reserveer dan minimaal een week van te voren door 

een e-mail te sturen naar duurzaamheidscentrum@assen.nl. Geef in de mail het volgende aan: 

 naam en adres bso 

 contactpersoon bso 

 aantal kinderen en begeleiders 

 voorkeursdatum 

 voorkeur doe-pakket 

Één van onze medewerkers of vrijwilligers ontvangt de groep op het gereserveerde tijdstip. Je krijgt 

uitleg over het doe-pakket en de materialen staan voor je klaar.  

voorwaarden  

 Het is vrij om het Duurzaamheidscentrum Assen, de stadsboerderij en het omliggende gebied te bezoeken.  

 Gebruik maken van doe-pakketten kan alleen na reservering vooraf.  

 Het is niet toegestaan om plaats te nemen in het restaurant of op het terras. Pauze (eten en drinken) kunnen 

gehouden worden in een aparte binnenruimte, in een speciale buitenruimte of in overleg elders in of rondom het 

Duurzaamheidscentrum Assen. 

 Aan andere -vooraf geprogrammeerde- activiteiten kunnen bso’s niet deelnemen (deze zijn uitsluitend voor 

bezoekende gezinnen). 

 Gemaakte reserveringen kunnen tot uiterlijk 48 uur van te voren geannuleerd worden. Het 

Duurzaamheidscentrum Assen kan in speciale gevallen ook zelf de reservering annuleren (bijvoorbeeld door 

richtlijnen van de overheid). 

 Na afloop van het doe-pakket kan de rest van het terrein bezocht worden. Houd er rekening mee dat om 17.00u 

het terrein met hekken wordt afgesloten. 

We hopen jouw bso deze zomer te mogen ontvangen in het Duurzaamheidscentrum Assen. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het programmeringsteam Duurzaamheidscentrum Assen 

Maurice Hummel en Fennelien Ypma 

mailto:duurzaamheidscentrum@assen.nl


doe-pakketten zomer 2021 
 

kabouterpad 
geschikt voor jonge kinderen 

 Voor elk kind een kaboutermuts (deze mag mee naar huis). 

 Voor elk kind ranja en wat lekkers. 

 Het kabouterpad is een route van 1,5km door het Asserbos waarbij kinderen onderweg kabouters 

tegen komen. Bij verschillende kabouters moeten opdrachten uitgevoerd worden. 

 

geuren en kleuren 
geschikt voor jonge en oudere kinderen 

 Voor elk kind ranja en wat lekkers. 

 In het leslokaal staan alle materialen klaar om zelf bloembommen te maken. Na afloop mogen de 

bloembommen natuurlijk mee naar huis. 

 

uitpluizen 
geschikt voor jonge en oudere kinderen 

 Voor elk kind ranja en wat lekkers. 

 In het leslokaal staan alle materialen klaar om zelf braakballen van uilen uit te pluizen. Na afloop 

mogen de gevonden (muizen)botjes natuurlijk mee naar huis. 

 

bouwen 
geschikt voor jonge en oudere kinderen 

 Voor elk kind ranja en wat lekkers. 

 Met verschillende materialen gaan de kinderen aan de slag om allerlei dingen te bouwen. De 

gemaakte bouwwerken kunnen helaas niet mee naar huis, omdat we alles hergebruiken. 

o Met makedo en karton kunnen de kinderen allerlei constructies maken (geschikt voor oudere 

kinderen). 

o Met clipit en plastic doppen kunnen de kinderen allerlei vormen maken (geschikt voor oudere 

kinderen). 

o Met kapla kunnen de kinderen torens, bruggen en dergelijke bouwen (geschikt voor jongere 

en oudere kinderen). 

o Met bamboestieken kunnen de kinderen hutten en torens bouwen (geschikt voor oudere 

kinderen). 

 

(zwerf)afval 
geschikt voor jonge en oudere kinderen 

 Voor elk kind ranja en wat lekkers. 

 Aan de hand van een circuit met oud-Hollandse spellen ontdekken en leren de kinderen van alles over 

zwerfaval, recycling en het voorkomen van afval. 

 Dit doe-pakket kan aangevuld worden met zwerfafval opruimen in het Asserbos. 


