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W.O.-domein

3LA
8 juni 2017
De Potaerdehoeve Brussegem
juf Katrien
8.40 u
15.45 u
: Mens en levensonderhoud (beroepen)

Leerplandoel(en) :
1.1 - Kinderen zien in dat mensen moeten zorgen voor hun dagelijks bestaan.
1.2 - Kinderen zien in dat mensen arbeid verrichten om in hun levensonderhoud te
voorzien.
2.9 - Dat houdt in dat ze vaststellen en uiten dat veel mensen plezier beleven
aan het verwerven en ontwikkelen van kennis of ideeën.
6.1 - Kinderen zien in dat courante producten gemaakt zijn uit welbepaalde
materialen en/of grondstoffen.
6.4 - Kinderen zien in dat veel voorwerpen in hun omgeving een aanvulling of
verbetering zijn van menselijke functies en maken er functioneel gebruik van.
6.6 - Kinderen zien in dat producten worden gemaakt volgens bepaalde
technische principes.
6.9 - Kinderen weten dat mensen steeds nieuwe systemen, instrumenten en
producten hebben uitgevonden en zullen uitvinden om hun werk aangenamer,
beter, vaardiger, sneller, mooier, preciezer ... te maken.
7.2 - Kinderen beleven en ervaren dat de natuur voor hen veel betekenissen
heeft.
: Strijdlandstraat 5
1785 Brussegem
Contactpersoon
: Jos en Kathleen Van den Houte - Laureys
Telefoon
: 0475/84 17 81
E-mail
: kathleen.laureys@potaerdehoeve.be
Website
: https://www.melk4kids.be/melkveebedrijven/depotaerdehoeve-0
Afstand tot de school : 3 km
Vervoer
: tractor met kar / te voet
Adres

Extra informatie : 3 € / persoon voor een halve dag
met een minimum van 50 € per groep
(boerencake met chocomelk of melkdrankje inbegrepen)
Het melkveebedrijf telt een 100-tal koeien die worden gemolken door 2 Lely
melkrobots. Dit is een volledig automatisch melksysteem. Bezoekers kunnen dus
effectief tijdens de rondleiding zien hoe de koeien gemolken worden : 24/24 u,
7 dagen op 7! Tevens kan u een mestrobot aan het werk zien, die via diverse
routes in de stal, volledig automatisch de roosters reinigt. Verder zijn er ook nog
zo'n 100 kleine kalfjes, jonge vaarzen, pinken en stieren …

