
RESERVATIEFORMULIER SCHOLEN Hoeve 't Alkeveld

Gelieve schriftelijk te reserveren

zo snel mogelijk en ten laatste

1 week voor de bezoekdatum

GRATIS BEGELEIDERS TOEGANG (minimumprijs = €100/groep)

Kleuteronderwijs: Kleuters x €5 = €

1 gratis volw. per 10 betalende kids Leerlingen Basis x €5 = €

Basis en secudair onderwijs: Leerlingen Secundair x €5 = €

1 gratis volw. per 20 betalende kids Leerlingen Bijzonder x €5 = €

Bijzonder onderwijs: Studenten x €5 = €

1 gratis volw. per 5 betalende lln Begeleiders x €5 = €

Totaal aantal deelnemers:…….. totaal:…..

Omdat de subsidies van Melk4kids en de 

GEGEVENS VAN DE SCHOOL prov. O-Vl  bedoeld zijn voor de landbouw

VOOR FACTURATIE is de minimumkostprijs per groep €100

…………………………………………………………….. Bij elk bezoek is volgende inbegrepen

……………………………………………………………..

Nummer…………Bus…………………………….. * rondleiding 'van kalf tot ijs'

Postcode……………………………………………… * verblijf op speelwei/terras

Stad…………………………………………………….. * ijsje (1bol)naar keuze

Telefoon:…………………………………………….

E-mail:………………………………………………….. PICKNICKEN OP DE BOERDERIJ

BTW: ……………………………………………………. aantal deelnemers x€2 = €

VERANTWOORDELIJKE

Naam:………………………………………………….. Gelieve GEEN drankjes mee te brengen

E-mail:………………………………………………….. wij voorzien voldoende gezonde boerderij-

Telefoon:……………………………………………. drankjes en verkleinen zo onze afvalberg

ONZE WORKSHOPS duurtijd: 1u.15 min  aantal lln

Vrij spelen op de speeltuin kleuter x €2 =

Teambuildingsspelen kleuter-basis-secundair x €3 =

Boerderijklusjes (koetjesspel) kleuter - basis x €3 =

De melkweg (levensgroot ganzenbordspel) Basis (voorwaarde: goed kunnen lezen) x €3 =

Bezoek aan de klepmolen (tijdig reserveren) Basis - secundair x €3 =

Melk verwerken (boter, karnemelkkaas) Basis - secundair x €3 =

Moestuinieren kleuter - basis x €3 =

Van fruit tot limonade (in t seizoen) kleuter - basis x €3 =

Van moestuin tot soep kleuter - basis x €3 =

secundair x €3 =

Aardrijkskunde (pH, grondplannen,...) secundair x €3 =

Totaal =

Elk bezoek kan cash afgerekend worden in onze hoeve-winkel of overgeschreven na facturatie.

Subsidie voor bezoek aan een boerderij moet vooraf aangevraagd worden bij melk4kids EN

de provincie Oost-Vlaanderen

DATUM VAN HET BEZOEK

Datum van het bezoek:………………………….. Dag: di - wo - do - vr

Uur van aankomst:…………………………………Uur van vertrek:……….

HEEL GRAAG TOT BINNENKORT !!!!

Techniek (verlichting van een kar/       

weide afspannen met stroom)


