
Trek je laarzen en oude kleren aan en kom meewerken in de fruittuin  
van ’t Keetje. Als fruitteler moet je het hele jaar hard werken, maar vooral  
in de herfst om al het fruit te plukken en te sorteren. We kunnen je hulp  
goed gebruiken! Ook ga je aan de slag met opdrachten om meer te leren  

over het werk van de fruitteler. Kom je ons helpen?!  

 Doelgroep:  leerlingen van groep 7 en 8
 Wanneer:  september en oktober
 Duur:  80 minuten
 Kosten:  € 50,- per klas

Veldwerkles  
groep 7 en 8 

Aan het werk in de fruittuin

Jaarprogramma 2015-2016

Fruitkwekerij ’t Keetje biedt een educatief programma voor alle 

groepen van het basisonderwijs. We ondersteunen de leerkrachten 

bij de natuur- en milieueducatie . Alle veldwerklessen worden 

begeleid door een educatief medewerker die vol enthousiasme  

de kennis over de fruitteelt overbrengt op de leerlingen. 

Bij elke veldwerkles is een lesbrief met lessuggesties voor  

de leerkracht beschikbaar. In deze folder vindt u het  

aanbod voor het schooljaar 2015-2016.  

We hopen u te mogen verwelkomen op onze  

nieuwe fruitkwekerij in Lutjebroek.

Fruitkwekerij ’t Keetje - Kadijkweg 65a - 1614 MA Lutjebroek
T. 0228-562894 - educatie@hetkeetje.nl - www.hetkeetje.nl



Bij Fruitkwekerij ’t Keetje kunnen leerlingen van groep 1 tot en met groep 4  
alles leren over de vier seizoenen. De leerlingen maken kennis met wat  

er groeit en leeft in de fruittuin. Spelenderwijs leren ze over dieren, bomen  
en planten en het verhaal achter de appel die ze eten. In elk seizoen  

wordt er een andere leuke en leerzame veldwerkles aangeboden.  
Zo is te zien wat er ieder seizoen veranderd in de fruittuin. 

 Doelgroep:  leerlingen van groep 1 t/m 4
 Wanneer:  gedurende het hele jaar (de opdrachten 
  worden aangepast aan het seizoen)
 Duur:  80 minuten
 Kosten:  € 50,- per klas

Veldwerkles  
groep 1 t/m 4 

De vier seizoenen
Deze veldwerkles draait helemaal om fruit. De leerlingen gaan in fruitteams,  
de strijd met elkaar aan. In de fruittuin kijken de leerlingen naar vruchten  

en zaden, ontdekken de vrienden en vijanden van de fruitboom en natuurlijk  
wordt er ook fruit geproefd! Voor elke opdracht die ze goed uitvoeren,  
kan het team een stempel verdienen. Het team met de meeste kennis  

van fruit en dus de meeste stempels wint!  

 Doelgroep:  leerlingen van groep 5 en 6
 Wanneer:  september en oktober
 Duur:  75 minuten
 Kosten:  € 50,- per klas

Veldwerkles  
groep 5 en 6 

Fruitgame


