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Hallo! 

Binnenkort ga je op werkweek naar het Buitencentrum in Wilhelminaoord.  

Dit boekje is bedoeld om je daar alvast wat over te vertellen. Lees het goed 

door; je vindt er bijvoorbeeld informatie over het programma, de dagindeling en 

over de spullen die je mee moet nemen. 

Tot ziens in Wilhelminaoord! 

Team van school in bos. 
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1.  Waarom je op werkweek gaat 

Jij komt uit de stad. En niet zo maar een stad! Een hele grote met veel huizen, 

flats, winkels, hoge kantoren, straten, trams, bussen, noem maar op.  

Alles (nou ja, álles…) is er door mensen gemaakt. Misschien denk je wel eens dat 

de hele wereld door mensen is gemaakt, maar dat is niet zo, de natuur is er ook 

nog! En dat is maar goed ook, want zonder natuur kun je niet leven. 

Wanneer ben jij voor het laatst naar een bos of park geweest, heb je in de 

duinen gewandeld of lekker een dagje op het strand gezeten? Wat je ook doet, 

het blijft allemaal dicht bij huis, alles is onderdeel van de stad en er zijn nu 

eenmaal meer huizen dan bomen in Den Haag. De bedoeling van de werkweek is 

om dat nou eens om te draaien: meer bomen dan huizen, meer vogels dan mensen. 

 

 

In plaats van het park waar planten groeien omdat ze mooi zijn kom je langs 

akkers. En op die akkers groeien planten die straks bij jou in de winkel liggen, 

planten die je kunt eten! Je gaat naar plekken waar het mensenwerk ophoudt en 

de natuur begint, waar wilde planten groeien en schuwe dieren leven, waar het ‘s 

nachts echt donker is! 

Je gaat zelf op onderzoek in die natuur, waterdieren vangen, paddenstoelen en 

bomen bekijken, of vogels. 

In elk seizoen valt er in de natuur veel te beleven. Maar het blijft niet bij kijken, 

je gaat ook aan het werk met een zaag of schop in het bos of op de hei.  

Helemaal spannend wordt het als je terug gaat in de tijd. 

Hoe maakten de Hunebedbouwers nou vuur, een pot van klei of gereedschap van 

vuursteen? Kunnen wij dat eigenlijk nog wel? Je gaat het allemaal proberen.  

Natuurlijk blijft er genoeg tijd over voor jezelf om te spelen of een hut te 

bouwen in het bos. 
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2.  Waar ga je heen? 

In de hoek van Friesland, Overijssel en Drenthe ligt een klein dorp: 

Wilhelminaoord. In de omgeving zijn veel weilanden en akkers en er is nog heel 

veel natuur zoals bossen, heidevelden en vennen. Het Buitencentrum, waar je de 

hele week bent, ligt net buiten het dorp. Langs de weg van Frederiksoord naar 

Noordwolde ligt een groot, wit, 100 jaar oud gebouw. Boven, achter een van de 

vele ramen, ligt jouw slaapkamer. Beneden is een grote eetzaal en daarnaast ligt 

de keuken waar voor jullie wordt gekookt. 

Op ons terrein vind je ook nog een aantal bijgebouwen. Het grootste is het 

mammoet-huis met drie leslokalen. Er is ook een voetbal-en volleybalveld.  

Achter in het bos mag je spelen en hutten bouwen. Een heel apart gedeelte is 

het prehistorisch dorp. Hier ga je leren en zelf ervaren hoe de mensen in de 

prehistorie woonden en wat er allemaal voor nodig is om van (en met!) de natuur 

te leven. 
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3.  Wat je moet weten 

Iedere week, het hele jaar door, komen er Haagse kinderen naar het 

Buitencentrum. Het is belangrijk voor onszelf en onze buren dat we ons aan een 

aantal regels houden. Dit zijn de belangrijkste: 

•  Je mag het terrein alleen af als er een volwassene meegaat. 

•  Achter in het bos ligt een kleine begraafplaats, daar mag je absoluut niet 

komen. 

•  Op het terrein met de prehistorische huizen komen we alleen als we daar aan 

het werk gaan. 

•  Als we `s avonds een avondspel doen, maken we na tien uur geen herrie meer. 

•  Een mobieltje mag alleen met toestemming van je eigen leiding en nooit tijdens 

het programma. 

•  Voor dringende zaken hangt er een munttelefoon in de gang. 

Corvee 

Elke dag heeft een groep kinderen corvee: tafels dekken, tafels afruimen, de 

vuile boel naar de keuken brengen en helpen met afdrogen. Een meester of juf 

helpt ook altijd mee. Meestal ben je na een kwartier al weer klaar. 

Geld, souvenirs en kaarten 

De leukste souvenirs maak je natuurlijk zelf, tijdens het programma.  

In het Buitencentrum kun je ook kleine souvenirs, ansichtkaarten en postzegels 

kopen. De schoolleiding bepaalt hoeveel geld je mee mag nemen. 
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4.  Wat je allemaal gaat doen tijdens je werkweek 

Aankomst 

De bus komt meestal rond twaalf uur in Wilhelminaoord aan. Je maakt kennis 

met iedereen op het Buitencentrum en daarna ga je je kamer inrichten. Na de 

lunch heb je vaak nog even vrij en rond twee uur begint het middagprogramma. 

Verkennen van de omgeving 

Je maakt een wandeling over het terrein van het buitencentrum, zodat je weet 

waar alles is. Daarna ga je te voet of per fiets kennis maken met de omgeving van 

het Buitencentrum: boerderijen dorpen, akkers, enz. kortom: het platteland. 

Dierencorvee 

Op en rond het buitencentrum leven veel dieren in de vrije natuur; zij kunnen 

prima voor zichzelf zorgen. Maar er zijn niet alleen “wilde dieren” op het 

buitencentrum. We hebben ook een kleine kudde Soay schapen en een oude 

buizerd. Zij hebben goede verzorging nodig. Elke ochtend mag er een groepje 

mee om de dieren te verzorgen: water en eten geven en kijken of alles in orde is. 

Misschien ben jij wel de eerste die de lammetjes ziet in het voorjaar……… 

 

 

 

Op ontdekking in de natuur 

Aan het begin van de werkweek gaan we op ontdekkingsreis in de natuur. 

Veldbiologie heet dat met een mooi woord. We proberen iets te weten te komen 

van al die planten en dieren om ons heen. Elk seizoen is weer anders en elk 

seizoen doen we dan ook andere dingen.  
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Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit: 

Vogels 

Hoe leven ze, wat doen ze en waar kun je ze vinden? Waarom 

zingen ze eigenlijk, waarom komen sommige vogels hier alleen in 

de winter? 

Hout en bomen 

Hoe groeien bomen eigenlijk? Welke bomen vind je in de stad en 

welke op het platteland? 

Bodem en bodemdieren 

Welke kleine beestjes leven in de grond? En wat doen ze daar eigenlijk? 

 

 

Dieren in het bos 

Welke dieren leven in Drenthe in het wild? Waarom zie ik ze zo weinig? 

Welke sporen zou ik zelf kunnen vinden? We maken gipsafdrukken van 

de voetsporen die we vinden. 

Planten en insecten 

Wat zijn er veel soorten! En altijd maar dat vliegen van bloem naar 

bloem. Waarom maken ze zich toch zo druk? 
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Waterdieren 

Wat leeft er onder water? We zullen ze eerst zelf moeten vangen om 

ze goed te kunnen bekijken. Hoe leven ze, wat eten ze of door wie worden ze 

zelf weer gegeten? 

Werken in de natuur 

‘s Middags ga je weer op een andere manier de natuur in. De boswachters in de 

buurt vragen onze hulp bij het onderhoud van het bos. Soms groeit een mooi ven 

of heideveld langzaam maar zeker dicht met bomen en struiken, wij gaan die dan 

omzagen en weghalen. Er is altijd veel te doen, zelfs de 

natuur moet je soms onderhouden. Aan het werk dus! 

Leven in de prehistorie 

Vandaag ga je ‘even’ duizenden jaren terug in de 

geschiedenis. Zonder tijdmachine helemaal naar de steentijd! Op het terrein zijn 

allerlei woningen uit de prehistorie te zien, van een rendierjagerstent tot en met 

een huis uit de bronstijd. Ga je mee? Je kunt ‘s morgens een les volgen over een 

onderwerp en ’s middags weer een andere. Je moest heel wat weten om te 

kunnen overleven in de prehistorie, moet je maar eens nagaan: 

Rendierjagers 

Heel lang geleden trokken er in Nederland kleine groepjes rond die leefden van 

de jacht op rendieren. Hoe ging dat kamperen in die koude tijd? Wat moest je 

allemaal kunnen? Is het moeilijk om een speer raak te gooien? 

Jager-Verzamelaars 

Na de ijstijd veranderde het landschap. Er kwamen grote bossen waar mensen in 

rondtrokken op zoek naar eten. Wat kun je buiten allemaal aan eten vinden?  

Hoe kun je koken zonder pannen? Hoe maak je vuur, een pijl, een naald van 

gewei? Je kunt het in de ‘mesohut’ allemaal zelf doen! 
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Vuursteen bewerken 

In Drenthe kun je heel veel verschillende soorten stenen vinden, 

maar waar komen ze vandaan en wat kun je er mee? Vuursteen 

bewerken is echt niet makkelijk! Je gaat zelf eens proberen om 

er een gebruiksvoorwerp van te maken!  

Brons gieten 

Vanaf het einde van de steentijd gingen mensen metaal bewerken en dat doen we 

nu nog steeds. Met blaasbalgen wordt een vuur zo heet mogelijk geblazen zodat 

het brons gaat smelten. Daarna wordt het vloeibare brons in jouw zelfgemaakte 

vorm gegoten! 

Mandenvlechten 

In de prehistorie wisten de mensen precies welke takken je kon gebruiken om 

een mand te maken. Ook nu worden er overal op de wereld nog manden gemaakt, 

hoog tijd om dat zelf eens uit te proberen! 

Prehistorische mode 

De mensen maakten al hun kleding zelf en besteedden daar veel tijd aan.  

Het moest natuurlijk warm zijn, lekker zitten en het moet er ook nog leuk 

uitzien. Je leert in ieder geval de versiering maken van de kleding: mooie 

gevlochten banden van gekleurde wol. 

Aardewerk en vuur 

Een vuur maken is nog niet zo eenvoudig. Er zijn allerlei 

manieren die je zelf kunt uitproberen. In de Drentse 

hunebedden en grafheuvels is prachtig aardewerk gevonden.  

Je gaat zelf eens een trechterbeker maken. 

 

Prehistorisch eten 

We sluiten deze dag af met een gezamenlijke maaltijd op het prehistorische 

terrein. Er moet natuurlijk van alles en nog wat gebakken en gekookt worden. 

Wat het allemaal precies is hangt natuurlijk een beetje af van het seizoen, want 

een deel van het eten halen we gewoon van onze eigen akker! Maar je kunt er 

zeker van zijn dat iedereen ook deze avond weer heel lekker eet! 
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Fietstocht door het Drentse landschap (en door de tijd!) 

Vandaag ga je met de fiets op stap zodat we veel verder in de omgeving kunnen 

rondkijken. Al duizenden jaren wonen er mensen in Drenthe en dat is op allerlei 

plekken goed te zien. Zelfs uit de prehistorie kun je nog sporen terug vinden.  

Na de ijstijden zijn er bijvoorbeeld allerlei zwerfstenen blijven liggen die de 

mensen konden gebruiken. Zo hebben de rendierjagers gereedschappen gemaakt 

van de vuurstenen die het landijs achterliet.  

 

Als je goed zoekt kun je zelf ook oude vuurstenen vinden in het Holthingerzand! 

De Hunebedbouwers bouwden er later hun graven van de grote zwerfkeien.  

De grote bossen zijn verdwenen en veel heidevelden zijn omgetoverd in moderne 

akkers en weilanden. Je komt oude boerderijen tegen en nieuwe 

landbouwbedrijven, alles is de moeite waard om even bij stil te staan. 
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5.  Het weekprogramma 

Maandag 

12.30 – Aankomst in Wilhelminaoord, koffie en thee, lunch, uitpakken van je 

bagage en kamers inrichten, introductie door de docent van de week 

14.00 – Wandeling in de omgeving 

17.30 – Warme maaltijd, na het eten vrij 

19.30 – Koffie en frisdrank 

20.00 – Avondprogramma 

Dinsdag 

7.15 - Opstaan 

8.00 - Ontbijt 

8.30 - Keuken – en dierencorvee 

9.30 - Veld biologie over een van de volgende onderwerpen: vogels, hout en 

bomen, dieren in het bos, bodem en bodemdieren, planten en insecten, 

waterdieren 

12.30 - Lunch 

14.00 - Werken in het bos 

17.30 - Warme maaltijd 

19.30 - Koffie en frisdrank 

Woensdag 

7.15 - Opstaan 

8.00 - Ontbijt 

8.30 - Keuken – en dierencorvee 

9.30 - Werken in de prehistorie. In ons prehistorisch dorp is heel veel te doen. 

Je kiest een van de onderwerpen die aangeboden worden: vuursteen bewerken, 

prehistorisch eten, aardewerk- en vuur maken, prehistorische mode, brons 

gieten, manden vlechten 

12.30 - Lunch 

14.00 - Werken in de prehistorie (je kiest nu een ander onderwerp) 

17.30 - Prehistorische maaltijd. De maaltijd wordt gegeten in het prehistorische 

dorp onder leiding van de leerkrachten van de school 

19.30 - Koffie en frisdrank 
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Donderdag 

7.15 - Opstaan 

8.00 - Ontbijt en lunchpakket klaarmaken 

8.30 - Keuken – en dierencorvee 

9.30 - Landschappen fietstocht. Inleiding in het Mammoet-huis over ‘mens en 

landschap’. De fietstocht duurt de hele dag en je neemt een lunchpakket mee.  

Je bezoekt dorpen, natuurgebieden, bossen en hunebedden. Soms ga je 

onderweg tekenen en ook stenen zoeken. Dit is afhankelijk van welke fietstocht 

je maakt. 

16.00 - Terug op het Buitencentrum 

17.30 - Warme maaltijd 

19.00 - Koffie en frisdrank 

20.00 - Bonte avond! 

Vrijdag 

7.15 - Opstaan 

8.00 - Ontbijt en lunchpakket klaarmaken 

8.30 - Keuken – en dierencorvee 

9.30 - Koffers pakken, je bagage naar beneden brengen, kamers en gangen 

opruimen en vegen 

10.00 - Afsluitend ochtendprogramma in overleg met de projectleiding. Koffie en 

frisdrank. 

11.30 - Vertrek naar Den Haag  
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6.  Wat je mee moet nemen 

Paklijst voor de werkweek 

Wel meenemen: 

* lunchpakket voor de eerste dag 

* kussensloop 

* onderlaken (hoeslaken) 

* slaapzak (of bovenlaken, wij hebben dekens) 

* pyjama 

* handdoeken en toiletspullen 

* voldoende schone kleding + extra sokken 

* sportkleding 

* regenkleding 

* zwemkleding (in de zomer) 

* warme kleding en handschoenen in de winter 

* rubber laarzen – zet met een stift je naam in de binnenkant van de laars 

(heb je geen laarzen dan kan je ze bij ons lenen) 

* stevige schoenen 

* eventueel een reservebril 

* schrijfbenodigdheden 

Neem voldoende spullen mee maar zeker niet teveel! Weekendtassen zijn in de 

bus het handigst. Een flinke 

weekendtas, met de slaapzak er 

bovenop, moet genoeg zijn. Neem 

beslist geen grote koffer(s) mee. 

 

Niet mee nemen: 

* MP3 speler 

* sieraden 

* computerspelletjes 

* zakmes 

* mobieltje 
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Persoonlijke gegevens van de deelnemende leerling  

Deze pagina printen, invullen en inleveren op school. 

Naam: ____________________________________________________ 

Geboortedatum: ___________________________________________ 

Adres en postcode: ___________________________________________ 

Telefoonnummers waar u tijdens de werkweek bereikbaar bent: 

__________________________________________________________ 

Naam en telefoon huisarts: ___________________________________ 

Naam zorgverzekering en polisnummer:______________________________ 

Gebruikt uw kind medicijnen? Ja / Nee* 

Zo ja, welke? _____________________________________________ 

Heeft uw kind een speciaal dieet? Ja / Nee* 

Zo ja, dan uitvoerig vermelden:_____________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Moet uw kind `s nachts opgenomen worden? Ja /Nee*  

Zo ja, hoe laat? ______________________________________________ 

* a.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is 

Overige opmerkingen: ___________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 


