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Schoolreis naar De Schuur  
 Voor kleuters en kinderen van het 1e en 2e leerjaar.  

 

 

 

 

Welkom in De Schuur! 

 

Het Alles loopt op Rolletjes-team zorgt voor een schoolreis 

om nooit te vergeten. Wij bieden een volledig uitgewerkt 

programma op maat van kleuters en kinderen van het 

eerste en tweede leerjaar. Een super-originele daguitstap 

enkel voor de kinderen (maximum 100) van jouw school.    

 

 

 

 

 

Dagprogramma  
  

° Vanaf 9u30: Feestelijke ontvangst in De Schuur.  

De kinderen gaan op ontdekking in ons overdekt woonwagenspeeldorp met een veilige 

buitenspeelzone, zandboot en retro-spelletjespakket.      

° Poppentheatervoorstelling in De Schuur. 

“De wondere wereld van professor Pillemans” of “Rosse Rik’s kindercafé”.  

Meer info over de voorstellingen op www.alleslooptoprolletjes.be 

° Tijd voor een koekje en een drankje (zelf mee te brengen). 

° Start doorschuifsysteem.   

Begeleiding door het Alles loopt op Rolletjes-team i.s.m. de klasleerkrachten. 

 Activiteit 1: Workshop met Crea-Tine. 

 Activiteit 2: Ritje met de tractor en boerenkar.   

 Activiteit 3: Geanimeerde wandeling door het speelbos en het avonturenparcours. 
° Rond 12u: Middagpauze, vrij spel en een bezoek aan de speeltuin. 

Picknick (zelf mee te brengen) in De Schuur of op ons buitenterras. 

° Rond 13u15: Start namiddagactiviteiten. Vervolg van het doorschuifsysteem.   

° Slotmoment in De Schuur. 

° Tussen 14u30 en 15u: Vertrek naar de school. 

 

                     

 

 

 

Toelichting bij de 

voorstelling 
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Toelichting bij de voorstelling 
 

Wij kiezen voor jullie een passende sfeerschepping uit om de dag mee te 

starten. We spelen één van onderstaande voorstellingen:      

 

De wondere wereld van professor Pillemans  

Welkom in het laboratorium van Professor Pillemans. Hij is uitvinder, 

pillendraaier en dierenkenner. Hij reist van plek naar plek op zoek 

naar de wonderen der natuur. Hij slaagt er steeds weer in nooit 

geziene, vreemde diersoorten te ontdekken …  

 

Rosse Rik’s kindercafé 

Het kindercafé is een ouderwets cafeetje waar de speelpop Rosse Rik de 

plak zwaait. Jack de Rat, één van zijn klanten, heeft een niet te lessen dorst. Garçon 

Brecht jongleert liever met glazen en drankjes dan te werken … 

 

 

 

 

Toelichting bij de activiteiten 
 

Workshop met Crea-Tine 

Tine zet de kinderen aan het werk met een leuke, 

uitdagende crea-activiteit op maat. Alle 

knutselspulletjes worden door ons voorzien. De 

workshops sluiten aan bij de voorstelling van de 

dag. Enkele voorbeelden: hoedjes of pruiken 

maken van krantenpapier, feestvlaggetjes en 

cocktailglaasjes versieren, … 

 

Ritje met de tractor en de boerenkar 

We nemen de kinderen mee op een 

(ont)spannend tochtje op Fort 3 met onze 

oldtimer tractor en boerenkar. Voor veel 

kinderen is dit het hoogtepunt van de dag! In 

de kar zijn er bankjes met zitplaatsen voor 25 

kinderen en een volwassen begeleider.  
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Bezoek aan het speelbos en 

avonturenparcours  

In onze rol van ontdekkingsreizigers brengen 

we een geanimeerd bezoek aan het speelbos 

en het avonturenparcours op Fort 3. Breng 

zeker aangepaste spel -en regenkledij mee! 

 

 

 

 

Praktisch 
 

° Wij ontvangen slechts één school per dag op onze locatie.  

° Volledig dagprogramma van 9u30 tot 15u. 

° Maximum 100 kinderen. 

° Voorzie spel- en regenkledij voor de kinderen.  

° Bij regenweer zorgen wij voor een aangepast programma. 

° Gratis koffie en thee voor alle leerkrachten en begeleiders. 

 

Adres: 

De Schuur - Fort 3 

Frans Beirenslaan 2A 

2150 Borsbeek (tegenover vliegveld Deurne)   

 

De Schuur is gelegen op het gemeentelijk recreatiedomein Fort 3 te Borsbeek. De Schuur ligt tegenover 

tekenschool Academia. Er is een ruime parking voor de deur. Ook voor autobussen. 

Volg de pijlen De Schuur - Academia op het fort. Bekijk zeker onze wegbeschrijving. 

 

 


