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De Tweede Wereldorlog voor kinderen Speciaal voor kinderen werd, 
op parkbegraafplaats Tereken, een wandeling ontwikkeld die de Tweede 
Oorlog voor hen begrijpelijk maakt. Het niveau van de rondleiding wordt 
afgestemd op maat van de leerlingen na eenvoorafgaandelijk contact met 
de leerkracht.

Het stadhuis aan de binnenkant Tijdens dit bezoek aan het stadhuis 
krijgen de leerlingen de kans om met een stadsgids de geschiedenis en 
de functies van het stadhuis te ontdekken. Aan de hand van een leuk spel-, 
denk- en doeboekje, speciaal op niveau van de leerlingen, maken ze op een 
vernieuwende manier kennis met wat er zich allemaal afspeelt binnen de 
muren van het neogotische stadhuis.

Kinderrechtenwandeling Een luchtige, interactieve wandeling langs 
belangrijke plekken in de stad om kinderen te  laten zien wat het begrip 
kinderrechten eigenlijk inhoudt. Deze wandeling werd ontwikkeld in sa-
menwerking met Unicef België. Aan de hand van verhalen over mensen én 
de stad van vroeger legt de gids de koppeling naar het hier en nu. Een wan-
deling met net dat ietsje meer inhoud voor kinderen van 10 tot 12 jaar.

De Witte Molen Deze unieke 17de eeuwse windmolen is een echte 
blikvanger.  Hij is de enige die in Sint-Niklaas nog overgebleven is. Na een 
grondige restauratie in 2005 is hij opnieuw volledig draai- en maalvaardig. 
In de buik van de molen vertelt de gepassioneerde molenaar je zijn aanste-
kelijke verhaal.

’t Wollen Hof     ‘t Wollen Hof is een creatieve en speelse kinderboerderij, vol 
leuke dieren voor groot en klein. De leerlingen kunnen er op een aangename 
manier kennismaken met het buitenleven.

Contact:   Isabelle Notenbaert | 0477 81 26 16 | wollenhof@gmail.com

www.wollenhof.be

NIEUW! Den Binnenhof Deze landelijk gelegen vierkantshoeve in Nieuw-
kerken heeft een kleinschalige kinderboerderij met kleine neerhofdieren. 
De ideale omgeving om kinderen in contact te brengen met het buitenle-
ven.

Contact: Caroline De Groote | 0476/63.22.08 |  info@den-binnenhof.be

www.den-binnenhof.be 

We hebben ook een ruim aanbod aan toeristische informatie over de 
stad, stadsplannetjes, wandelroutes, geocaches en nog veel meer. 
Heeft u een vraag dan horen wij dat graag. 

03 778 35 00 | toerisme@sint-niklaas.be | www.ontdeksintniklaas.be 

Educatief aanbod 2020-2021
lager onderwijs


