
  

Schoolreisjes 
Bedankt voor de informatie aanvraag voor een schoolreisje op onze boerderij. Wij hebben 
hiervoor speciale arrangementen. Doe-Boerderij De Steenuil is een échte boerderij. Dus 

ongeacht welke keuze, er is altijd de ECHTE BOERDERIJ BELEVING!  

 
Schoolreisjes zijn mogelijk op maandag, dinsdag of donderdag. Voor een schoolreisje op 
deze dagen is het minimum aantal kinderen 50. Wanneer u met minder dan 50 kinderen 
komt, dan zijn we wel genoodzaakt om 50 kinderen in rekening te brengen.  
 
Wij kunnen ook een aangepast programma met u bespreken.  
Er is een heleboel mogelijk op onze boerderij. 
Vanaf 80 kinderen heeft u alleenrecht op onze boerderij op maandag-dinsdag of donderdag! 
 
(Wilt u op woensdag of vrijdag onze locatie afhuren dan zijn de kosten minimaal € 1400,00)   
 
Voor informatie kunt u bellen of mailen met Hanne  
06-49388966 info@desteenuil.nl  
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Arrangement 1 

Aankomst: 9.30 uur (of later)  
Vertrek: 14.30 (of eerder) 
Inclusief: spelen binnen en buiten op de boerderij.  
Op eigen gelegenheid het verhaal lezen van de Steenuil en de eik op de grote houten 
boeken op het erf, een bijbehorend wens of kracht steentje maken en een wandeltocht van 
ongeveer 30 minuten naar de oude Steenuil eik. 
(tegen meerprijs en op reservering vóóraf leest Hanne haar eigen verhaal voor in de wei of 
in het hooi en begeleidt ze deze tocht).    
 
Inclusief: onbeperkt ranja + waterijsje +  twee boterhammen met vruchtenhagel of 
chocolade hagel (ander beleg meerprijs) + 1 versnapering tussendoor in de vorm van een 
koek.  
Kosten: € 8.50 per kind (minimum 50 kinderen)  
(Let op: Deze prijs is exclusief thee en koffie en versnapering van de ouders)  
 

Arrangement 2 

Aankomst: 9.30 uur (of later)   
Vertrek: 14.30 (of eerder) 
Inclusief: spelen binnen en buiten op de boerderij.  
Op eigen gelegenheid het verhaal lezen van De steenuil en de eik op de grote houten 
boeken op het erf, een bijbehorend wenssteentje maken en een wandeltocht van ongeveer 
30 minuten naar de oude Steenuil eik. 
(tegen meerprijs en op reservering vóóraf leest Hanne haar eigen verhaal voor in de wei of 
in het hooi en begeleidt ze deze tocht).    
 
inclusief: onbeperkt ranja + waterijsje +  eten: voor alle kinderen poffertjes óf een 
pannenkoek met stroop en poedersuiker of een kinderfrietje met knakworst óf een frikadel)  
1 versnapering tussendoor in de vorm van een koek.  
Kosten: € 9.00 per kind (minimum 50 kinderen) 
Keuze van het eten bij reservering doorgeven.  
(Let op: Deze prijs is exclusief thee en koffie en versnapering van de ouders) 
 

 

 

 



Arrangement 3 

alles van arrangement 2 + 
2 boerderij activiteiten naar keuze : 
Keuze uit : Ponyritje / Cabrio-tractor ritje / voeren met de boer / rondleiding met de boer / 
bingo in de koeienstal of in de wei / boerderij voorleesverhaal in het hooi met wensstenen 
maken, wandeltocht én ceremonie bij de eik/ fotozoektocht op de Boerderij/ knutselen 
Kosten: € 11,50 per kind 
Wilt u meer dan 2 activiteiten dan komt er een meerprijs bij , berekend aan de hand van het 
aantal kinderen en de activiteit naar keuze (minimum 50 kinderen) 
(Let op: Deze prijs is exclusief thee en koffie en versnapering van de ouders) 
 
 

Huifkar vervoer of Huifkarrit   
Maximaal 35 personen tegelijk in 1 huifkar  
€ 100,00 per uur 
 
Huifkarrit + educatieve natuurwandeling 
De Groene Rugzak Tocht, al het goede in 3: huifkartocht, wandelen én een spel element.  
U verzamelt op de Steenuil, de huifkar staat al klaar (max. 35 volwassenen, kinderen kunnen 
op schoot). De huifkar brengt jullie naar het bos. De wandelroute door natuurgebied de 
Mortelen is prachtig. Daarnaast heeft u rugzakken bij met allerlei bos en natuur opdrachten. 
Bij terugkomst op de boerderij moet de kluis nog gekraakt worden! Alles goed gedaan? Dan 
kunnen jullie aanwijzingen verdienen om sleutels te vinden op de boerderij. Deze sleutels 
geven jullie de code om de geheime kluis te kraken.  
Gelukt? Dan vinden jullie nog een verrassing in de kluis!  
U loopt deze bostocht zonder ons. Wilt u een begeleider van De Steenuil mee op de tocht 
dan betaalt u een tarief extra.  
-Aanvangstijd in overleg                                                                                                   
-Enkel op reservering 
-Dit is exclusief toegang binnenspeeltuin en exclusief spelen op de boerderij. 
 
Kosten: € 175,00 totaal  

Belevend leren, ‘n leuk maar educatief programma van 2 uur!                                                                                                                                      

Gave Doe-Rondleiding op de boerderij, het hele gemengde bedrijf komt aan bod. Wat een feest bij 
de boer op bezoek! Van koe melken tot eierenrapen en even lekker buiten spelen!  
-desgewenst aangepast op de leerstof 
-aangepast aan de leeftijd van de kinderen                           
-incl. 1 maal consumpties voor de begeleiders                                  
-incl. 1 maal ronde ranja voor de kinderen met een snoepje                                                                   
-Wij passen het arrangement aan op de leeftijd van de groep en uw wensen !                            

 
 



 
 
 
-Aanvangstijd in overleg                                                                                                   
-Enkel op reservering 
-Dit is exclusief toegang binnenspeeltuin en exclusief spelen op de boerderij. 

Kosten:  
€ 110,00 per groep maximaal 30 kinderen     
bezoek van ongeveer 2 uur                                                                     
wilt u langer blijven: € 20,00 per extra ½  uur        
Meer kinderen dan 30? Meerprijs per kind gerekend € 3,50 per kind.                                                                                                                     

Bezoek aan de oude wijze Eik met Hanne: 
Helemaal achter in de wei van de Steenuil staat een oude eik van meer dan honderd jaar.  

Alle bomen op de hele wereld zijn speciaal, maar Eikenbomen op de wereld zijn hele wijze, 

sterke, krachtige bomen. Eeuwen geleden wist dit iedereen. Van kind tot volwassene. Helaas 

zijn vele mensen de kracht van de natuur vergeten in deze moderne tijd.  

Hanne heeft in 2010 haar eigen verhaal geschreven over onze oude vriend op het land. 

Hierin komt de kracht van de natuur, van gedachte en manifesteren op een toegankelijke 

wijze aan bod.  Het verhaal word in de wei of in het hooi voorgelezen.  Daarna gaan we met 

de hele groep wens stenen of kracht stenen maken. Afhankelijk van de wensen van de 

leraar. Dit verhaal en het maken van de stenen is voor alle leeftijden geschikt.  

Daarna wandelen naar de oude eik. Dit is ongeveer twee keer 15 minuten lopen. Heen en 

terug 30 minuten. Tegen meerprijs kunnen we ook met de huifkar naar de eik. 

Wij brengen onze wens en/of krachtstenen naar de eik en maken daar contact met de 

natuur en de eik op een eeuwen oude manier. Het vertellen van het verhaal, het maken van 

de ceremonie word aangepast aan de leeftijd van de groep. Daarom is dit voor alle groepen 

geschikt.   

Vooraf aan het bezoek ontvangt u één exemplaar van het boek en een opdracht om samen 

met de kinderen maken in de klas ter voorbereiding.  

De kinderen mogen één steen maken op de boerderij, en één steen mogen ze bewaren voor 

thuis, voor op een moment dat ze het nodig hebben.  

 

Tijdsduur: dit bezoek duurt ongeveer 3 uur. Wilt u extra tijd? Zodat de kinderen even buiten 

kunnen spelen op de boerderij dan kunt u dit extra bijboeken. Wilt u ook in de 

indoorspeeltuin spelen of zelfs eten op onze boerderij? Dan kunt u dit ook, tegen meerprijs, 

bij boeken.  

 

 

 



 

 

 

Pauze voor het toiletbezoek en even fruit eten zit uiteraard bij de prijs en tijd in!  

€ 110,00 per groep maximaal 40 kinderen exclusief spelen binnen en buiten.    

  

bezoek van ongeveer 3 uur                                                                     

Wilt u langer blijven: € 20,00 per extra ½  uur   buiten spelen. € 50,00 per extra ½  uur   

buiten en binnen spelen.         

Meer kinderen dan 40? Meerprijs per kind gerekend € 3,50 per kind.  

Wilt u ook blijven eten? Dan gaat deze prijs in overleg.  

                                                                                                                    

Spelen met ‘n groep tijdens de normale openingstijden?                                                                                                                                       
-binnen en buiten spelen                                                                                                                                                       

-boerderij beleving                                                                                                                                                         

-broodje knakworst                                                                                         

-mandje snoepjes                                                      

-onbeperkt ranja                    

In de late zomermaanden (afhankelijk van het weer) hebben wij ook een Maïs Doolhof en 

avond openstellingen met de verlichte doolhof !                                                                                                                                 

Alleen op reservering, alleen binnen de normale openingstijden van de Doe-Boerderij 

Alleen toegang binnen de openingstijden van De Steenuil?  

-binnen en buiten spelen op de boerderij 

-oktober t/m februari € 5,00 per kind 

-maart t/m september € 7,00 per kind 

 

Allergieën of vegetarisch: Op aanvraag vóóraf hebben wij melkvrije of glutenvrije 

pannenkoeken of een kaassnack bij de frietjes.   

Eigen eet en drinkwaren zijn niet toegestaan. Eventueel kunnen we mogelijkheden 

bespreken.  



Eten en drinken voor de volwassenen: 

Begeleiders van de kinderen hoeven geen entree te betalen. Wel zullen ze hun gebruikte 
drankjes en hapjes af moeten rekenen. Bij reservering is het verplicht om aan te geven van 

welke onderstaande keuze u gebruik maakt: 
Mogelijkheden volwassenen: 

-Thermoskannen koffie en thee € 8,00 per kan (ongeveer 10 kopjes per kan) 
-Koek voor de volwassenen € 1,00 per persoon 

-Eten de volwassenen met de kinderen mee? Wij serveren dan voor de volwassenen 
hetzelfde uit als voor de kinderen in een volwassene portie. Dit kost € 3,50 per volwassene. -

Of volwassenen maken zelf een keuze uit onze menukaart en drankenkaart óp de dag zelf.   
 
 
 
 
 
 
 

Onze boerderij is een gecertificeerde educatie boerderij   

Voor meer info zie www.educatiefplatteland.nl 

 

Tip: Zorg dat de ouders weten dat het een échte boerderij is! 

In verband met kleding en schoen keuze! 

 

 

 

http://www.educatiefplatteland.nl/


Voorwaarden 

 

Begeleiders:   

Hoeven geen entree te betalen. Wel zullen ze hun gebruikte drankjes en hapjes af 

moeten rekenen.  

Minimaal 1 begeleider op de 15 kinderen (minimaal 18 jaar). 

Van de begeleiders verwachten we ECHTE hulp, en ook ECHT begeleiding. U bent te 

gast op een échte boerderij. Wij vragen aan de school om de ouders hierop te 

attenderen als ze mee gaan. Dat ze ECHT assisteren en begeleiden. En bij het netjes 

houden van de ruimte (tafels, en vloer). 

Altijd begeleiding: Het is NIET toegestaan om de kinderen op ons terrein achter te 

laten, ook niet tijdens het halen en brengen. Er dient altijd één volwassene bij de 

kinderen te blijven.  

Betaling:  U kunt bij ons pinnen of u mag de factuur contant betalen op de dag zelf. 

Parkeren: Wij hebben een grote, veilige parkeerplaats zodat de kinderen niet aan de 

straat hoeven uit te stappen en uw auto/bus veilig staat.  

Het is niet toegestaan langs de straat te parkeren.   

Boerderijdieren: Op onze boerderij wonen natuurlijk onze boerderij dieren. Dieren 

zijn van vlees en bloed en hebben allemaal een ander karakter, het is daarom nooit 

precies vooraf te zeggen hoe de dag verloopt. Onze dieren zijn allemaal lief maar 

hebben net als mensen een karakter, omgangsvorm en wijze waarop je ze dient te 

benaderen. Bij de stallen en weide vind je informatie bordjes. Hierop vind je tips en 

veiligheidsregels.  

Eigenlijk is het vanzelfsprekend maar helaas heeft het verleden  de volgende 

voorwaarde in het leven geroepen:  Kinderen en volwassenen dienen ten alle tijden 

met respect om te gaan met onze dieren. Bij mishandeling word direct de toegang 

van ons bedrijf ontzegd, zonder teruggaaf van geld. Ouders en begeleiders  hebben 

zelf de verantwoording om op kinderen te letten in de omgang met onze dieren.   

Eigen etenswaren zijn niet toegestaan, mits vooraf overleg is geweest en wij na dit 

overleg hier ontheffing voor hebben afgegeven. Als u eigen eet/drinkwaren 

meeneemt zijn wij ten alle tijden genoodzaakt om een bedrag in rekening te brengen 

voor gebruik locatie.  

 

 

 

 

 

 



 

Verantwoording: Het is niet toegestaan voor kinderen om zonder ouder/ 

verzorger/leerkracht ons te bezoeken of bij ons te laten wachten. Hier dient ten alle 

tijde een volwassene ouder / verzorger / leerkracht bij aanwezig te zijn. Dit i.v.m. 

verantwoording en verzekering. 

Aanvang en Einde tijd: 

Heeft u een schoolreisje definitief besproken dan vind u op de bevestiging een 

aanvang en eindtijd. Wilt u eerder aankomen dan 15 minuten voor aanvangstijd  of 

kunt u door omstandigheden pas later naar huis dan de afgesproken eindtijd, dan 

dient u dit vooraf aan te geven. Dit omdat wij soms meerdere groepen per dag 

ontvangen ook met een ontvangsttijd en dergelijke. Wij kunnen dan kijken wat we 

voor u kunnen betekenen als u eerder wilt komen of later wilt gaan.   

Annuleren:       

Wij plannen uw schoolreisje in en houden gedurende deze tijd personeel en ruimte 

vrij om de aandacht voor uw schoolreisje te hebben. Daarom hebben wij de volgende 

annuleringsvoorwaarde: mocht u moeten annuleren, dan kan dit tot 4 weken voor 

aanvang kosteloos, daarna zijn wij helaas genoodzaakt  50 % van de kostprijs van het 

schoolreisje in rekening te brengen. Deze factuur ontvangt u per email. Annuleren 

kan alleen schriftelijk via email. Dus niet via de telefoon.   

Huisdieren:      

Door incidenten in het verleden zijn deze helaas niet toegestaan op onze boerderij. 

Contactpersoon Scholen/BSO/kinderdagverblijven en 

dergelijke: Hanne van de Schoot  

Doe Boerderij De Steenuil, Schansstraat 3, 5688NC Oirschot, 

0499573004/0649388966 

info@desteenuil.nl www.desteenuil.nl, op onze Facebook site 

vind u veel leuke foto’s! 
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