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Beste lezer,
De voorbereidingen van de jaarlijkse schoolreis zijn weer begonnen. Geniet dit
jaar van een heerlijk ontspannen en bovendien voordelige schoolreis.
In deze Schoolreis Informatiemap lees je alles over Plaswijckpark. We vertellen
je onze tarieven, nemen je mee door onze drie wijken én geven informatie over
de door ons ontwikkelde educatieve programma’s. Daarnaast geven we 10 tips
voor een ontspannen schoolreis.
Wij hopen dat deze informatie jouw helpt een keuze te maken, zodat jullie een
onvergetelijke schoolreis zullen beleven. Wanneer je naar aanleiding van deze
informatiemap nog vragen hebt neem dan contact met ons op via onderstaande
gegevens. Wil je direct een schoolreis boeken, dan kan dat via onze website.
Vriendelijke groet,
Team Plaswijckpark

Voor meer informatie:
Familiepark Plaswijckpark
Ringdijk 20
3053 KS ROTTERDAM
Tel:
E-mailadres:
Internet:

010 - 418 18 36
info@plaswijckpark.nl
www.plaswijckpark.nl

Boek een dagje onbezorgd genieten voor zowel leerlingen en begeleiders. De
entreeprijs voor leerlingen is €9,50. Begeleiders mogen het park in voor €6,50.
Upgrade jouw schoolreis met een heerlijke lunch!
Geniet van een onbezorgde dag. Upgrade je schoolreis met een heerlijke lunch.
Omdat we vorig jaar 95 jaar bestonden en dit in 2019 ook nog met je willen
vieren betaal je hiervoor geen €3,15 per persoon maar slechts €2,25. Je kunt
kiezen uit de opties uit het onderstaande keuzemenu. De keuzes gelden voor
de gehele groep/school en moeten bij reservering doorgegeven worden.
Keuze 1
Frietje mèt
Poffertjes (12 st)
-

Keuze 2
Taksi 0% suiker
Wicky 0% suiker

Keuze 3
Waterijsje
Danoontje
Appelmoes

Extraatje
Toch nog iets extra’s erbij? Voor maar €1,00 extra per persoon kan ons
keuzemenu aangevuld worden met: 3 kipnuggets, 3 minikaassouflés, 3
minifrikandellen of een combinatie van deze 3 snacks.
→ Bovenstaande prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

1. Kom gerust wat eerder want wij gaan op
aanvraag eerder voor jullie open.
2. Op de dag zelf worden jullie ontvangen door
een gastvrouw of gastheer. Hij/zij is de hele
dag bereikbaar voor vragen.
3. Als het regent is dat geen enkel probleem. In
onze grote binnenspeeltuin kunnen zich wel
650 personen tegelijkertijd vermaken. In ons
nieuwe Speelcafé kun je je helemaal gek
bouwen met de unieke Imagination
Playground blokken.
4. In het park vind je op diverse
picknickplaatsen grote kisten. Hier kun je
jassen en tassen achterlaten zodat je die niet
mee hoeft te slepen.
5. Plaswijckpark reguleert het aantal bezoeken
van scholen op één dag om iedereen een
geweldige schoolreis te garanderen!

… je een gratis oriëntatiebezoek aan Plaswijckpark kunt brengen. Mocht je er
nog niet helemaal uit zijn of wil je graag goed voorbereid zijn op de dag van de
schoolreis, dan kun je met 2 personen alvast een kijkje komen nemen. Vergeet
niet om vooraf even een afspraak met ons te maken via telefoonnummer 010 –
418 18 36.
… alle kinderen die mee zijn geweest op schoolreis een terugkomkaartje
krijgen. Zo kunnen ze de dag samen met hun familie nog eens dunnetjes over
doen!
… we een mooie spaaractie hebben. Speciaal voor onze trouwe scholen
hebben we een mooie actie ontwikkeld. Boek je net als vorig jaar weer een
dagje onbezorgd genieten, dan krijg je dit jaar 10% korting op de standaard
entreeprijs (van € 9,50). En kom je het jaar erop weer? Dan kan de korting zelfs
oplopen tot 20%!

Nooit meer een regenpak of poncho mee op schoolreis! Plaswijckpark heeft
een binnenspeeltuin van bijna 2.000m² groot! Dit is het huis van opa en oma van
der Plas. En bij opa en oma mag natuurlijk veel meer dan thuis.
De binnenspeeltuin, ‘Het Huis in de Heuvel’, staat middenin Speelwijck.
Kinderen kunnen springen op de bedden, klimmen en klauteren door kasten &
klokken en met badschuim schieten vanuit de badkamer.
Naast de binnenspeeltuin bevindt hier zich het restaurant van Plaswijckpark,
zodat er tussen het spelen door lekker gegeten kan worden.

Waan je een schipper en ga op avontuur met je eigen vlot. Of plons het water
in met de supersnelle Kangaroetsjjj! In Speelwijck vind je dit en nog veel meer.
Zo is er de verkeerstuin waar je kan racen met skelters, kun je bouwen met de
unieke Imagination Playground blokken in ons Speelcafé en kun je lekker
spetteren in de havenspeeltuin. Trek dus oude kleding aan en kom lekker
ravotten!

In de dierentuin van Plaswijckpark vind je vele diersoorten zoals apen,
prairiehondjes en wallaby’s. Ga op een speurtocht en ontdek ze allemaal. De
dieren zijn super nieuwsgierig. Als jij dat ook bent weet je na afloop vast wat
een Vari, Nandoe of Alpaca is.

Zoek je een mooie plek om tussen de middag te picknicken in het gras of
lekker met een broodje op een van de vele picknickbanken te genieten? Dan
moet je in Wandelwijck zijn. Je kunt hier ook even heerlijk uitwaaien of met
onze expeditieschip “De Groene Swaen” mee. Deze maakt een vaart van
ongeveer 20 minuten over de Bergse Achterplas.

NB: bovenstaande prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Programma

Prijs

Aantal
Kinderen

Geschikt
Voor

Tijdsduur

Bijzonderheden

Kabouterpad
Hoe word ik een
kabouter?
Dierenwijck
Word
Superspeurder!
Dierenwijck
Word een echte
Plaswijck
bioloog

€ 3,70 / kind
(minimaal €70,p. les)

Maximaal
48 leerlingen
per les

Groep
1 t/m 2

Ongeveer
45-60 minuten

Inclusief gebruik
van speciale kisten.

€ 3,70 / kind
(minimaal €70,p. les)

Maximaal
50 leerlingen
per les

Groep
3 t/m 4

Ongeveer
45-60 minuten

Inclusief gebruik
van speciaal
lesmateriaal

€ 3,70 / kind
(minimaal €70,p. les)

Maximaal 25
leerlingen per
les

Groep
5 t/m 6

Ongeveer
45-60 minuten

Inclusief gebruik
van speciaal
lesmateriaal

De kabouters van Plaswijckpark laten
uw leerlingen op een speelse
manier de natuur laten ontdekken. De
woonplaats van deze kabouters
is het kabouterpad.
Kabouter word je natuurlijk niet zo
maar, er moeten allerlei opdrachten
worden uitgevoerd. Wanneer de
leerlingen dit goed hebben gedaan,
krijgen ze een echt Kabouterdiploma
mee naar huis!
Na een korte introductie van een
medewerker Plaswijckpark worden
speciale kisten uitgedeeld, vol met
spullen om uw leerlingen om te
toveren tot echte kabouters. Met jullie
eigen begeleiders lopen de leerlingen
door het kabouterpad.
Dit programma is geschikt voor groep
1 t/m 3.

Praktische informatie:
Aantal kinderen:
Max. 48 kinderen per programma
(De leerlingen worden onderverdeeld in groepjes
van maximaal 8 kinderen)
Geschikt voor:
Groep 1 t/m 3
Prijs:
€ 3,70 per kind
(min. € 70,00 per programma)
Tijdsduur:
Ongeveer 45-60 minuten
Bijzonderheden:
Jullie dienen zelf voor voldoende begeleiders te
zorgen.
Bij educatieve programma’s is entree tot het familiepark niet inbegrepen. De aangegeven tijdsduur is
indicatief. Tussentijdse wijzigingen zijn voorbehouden.

Boer Arie houdt erg van dieren én
is dol op speurtochten. Daarom heeft
hij er één speciaal uitgezet in
Dierenwijck. Boer Arie is een echte
Superspeurder! Dat kunnen jouw
leerlingen ook worden.
De leerlingen gaan op een speciale
tocht langs de dieren van Boer Arie,
met als einddoel het zoeken van een
geheim voorwerp. Bij elk dier volgt
een opdracht, extra informatie over
het dier en een stuk code. Onthoud
de code goed, want deze hebben
jullie op het einde hard nodig.
Na een korte introductie van een
medewerker van Plaswijckpark
worden opdrachtenveloppen
uitgedeeld. Met jullie eigen
begeleiders gaan de leerlingen de
speurtocht doen door Dierenwijck.
Dit programma is geschikt voor groep
4/5.

Praktische informatie:
Aantal kinderen:
Max. 50 kinderen per programma
(De leerlingen worden onderverdeeld in groepjes
van maximaal 10 kinderen)
Geschikt voor:
Groep 3 t/m 6
Prijs:
€ 3,70 per kind
(min. € 70,00 per programma)
Tijdsduur:
Ongeveer 45-60 minuten
Bijzonderheden:
Jullie dienen zelf voor voldoende begeleiders te
zorgen.
Bij educatieve programma’s is entree tot het familiepark niet inbegrepen. De aangegeven tijdsduur is
indicatief. Tussentijdse wijzigingen zijn voorbehouden.

De bioloog van Plaswijckpark is altijd
druk met het onderzoeken van de
dieren in Dierenwijck. Thema’s als
pootsoorten, vacht & veren, alleseters,
planteneters & vleeseters worden aan
de hand van diverse opdrachten
zelfstandig onderzocht. Ga de
uitdaging aan en word een echte
Plaswijck-bioloog!
De leerlingen gaan op een speciale
tocht in Dierenwijck met verschillende
onderzoeksvragen. Als deze goed
beantwoord worden ontvangen ze een
stuk code waarmee wat leidt tot een
volgende vraag. Als alles goed
beantwoord is ontvangen de
leerlingen een echt Plaswijckparkbioloog certificaat.
Na een korte introductie van een
medewerker van Plaswijckpark
worden expeditiekisten uitgedeeld.
De leerlingen gaan zelfstandig de
speurtocht doen door Dierenwijck.
Dit programma is geschikt voor groep
5/6
Praktische informatie:
Aantal kinderen:
Max. 50 kinderen per programma
(De leerlingen worden onderverdeeld in groepjes
van maximaal 10 kinderen)
Geschikt voor:
Groep 3 t/m 6
Prijs:
€ 3,70 per kind
(min. € 70,00 per programma)
Tijdsduur:
Ongeveer 45-60 minuten
Bijzonderheden:
Jullie dienen zelf voor voldoende begeleiders te
zorgen.
Bij educatieve programma’s is entree tot het familiepark niet inbegrepen. De aangegeven tijdsduur is
indicatief. Tussentijdse wijzigingen zijn voorbehouden.
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