
bso doe-pakketten 
 

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. 

 

onder de grond 
geschikt voor jonge en oudere kinderen 

 Voor elk kind ranja en wat lekkers. 

 In het leslokaal staan alle materialen klaar om zelf op zoek te gaan naar verschillende bodemdiertjes.  

 

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). 

o Met korxx kunnen de kinderen allerlei bouwwerken maken (geschikt voor jongere kinderen). 

o Met triqo kunnen de kinderen allerlei platte en driedimensionale vormen maken (geschikt 

voor oudere kinderen). 



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. 


