Op excursie naar het IJsbeelden festival Zwolle!
17 december 2022 t/m 5 maart 2023

Voor vragen en/of reserveringen kunt u mailen naar
info@ijsbeelden.nl

De winter komt eraan!
Brrr.. de winter komt er weer aan! Al die Sneeuw.. kou.. en ijs.. maar wacht eens even, zo
erg is dat toch helemaal niet. Dat betekent sneeuwballen gevecht houden met al je vriendjes
en vriendinnetjes en heel veel warme chocolademelk drinken! De winter is juist hartstikke
leuk!
Er valt ook super veel te leren in de winter. Wat is het verschil tussen warm en koud? Wat is
het verschil tussen water, ijs en sneeuw. Waar komt sneeuw vandaan? Wanneer gaat iets
smelten of juist bevriezen?

(IJskoud-) leren in de praktijk!
Op verzoek van veel scholen, kinder-, en buitenschoolse opvang biedt het IJsbeelden
Festival dit 'schoolreisje' aan voor kleuters, peuters en leerlingen van de lagere school.
Levensecht leren in de praktijk. Een magisch en indrukwekkend winter-spektakel voor de
kinderen.
Kinderen kunnen in Nederland nauwelijks nog ervaren wat een strenge winter is. Bij het
Nederlandse IJsbeelden Festival lopen de kinderen een route langs kunstwerken gemaakt
van sneeuw en/of ijs. Hier kunnen de kinderen met al hun zintuigen ervaren hoe een echte
koude winter voelt.
Een bezoek aan het IJsbeelden Festival maakt op een speelse, verwonderende manier veel
duidelijk.
•

De prijs bedraagt slechts € 7,00 per kind. Begeleiders en leerkrachten mogen (in
overleg) gratis mee.

•

De excursie kan geboekt worden vanaf 10 kinderen.

•

Het is mogelijk om dit 'schoolreisje' al vanaf 09.00 uur in de ochtend te boeken.

•

Om de kosten voor de scholen en ouders beheersbaar te houden is het toegestaan
om zelf drinken en koek voor de kinderen mee te nemen.

Voor een meer informatie/aanvraag kunt u mailen naar info@ijsbeelden.nl

Kom het allemaal ervaren bij het bezoek aan het ijsfestival in Zwolle! Trek lekker een warme
jas aan en ga op pad door de magische ijs wereld!
Voor meer informatie, zie: https://www.ijsbeelden.nl/activiteiten/excursie

