Schoolreisje
Bûter, brea en griene tsiis
Het avontureneiland van Kameleon Terherne is uitermate geschikt voor schoolreisjes of schoolkampen. Op het eiland staan samenwerken en vertrouwen centraal. Veel draait om de vier natuurelementen: water, lucht, aarde en vuur. Zo biedt Kameleon Terherne een actief, humorvol, uitdagend,
gezellig en leerzaam schoolreisje.

Het programma
Om 10.00 komen jullie aan bij het botenstation en varen jullie naar de Mariahoeve.
De Mariahoeve kennen jullie misschien wel uit de film en de boeken. Hier gaan wij
verse melk halen voor Bûter, Brea en Griene Tsiis.
Hier vertellen we ook over Grutte Pier. Hij is bekend van de zin: Bûter, Brea en
Griene Tsiis, Wa’t dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries.
Daarna varen jullie naar het Kameleon avonturen eiland en daar maken jullie samen
bûter, brea en griene tsiis. Van de verse room van melk maak je boter en jonge
kaas. Doe dit alles op een broodje dat je zelf hebt gebakken boven het open vuur,
en je hebt Bûter, Brea en Griene Tsiis! Omdat dit natuurlijk niet genoeg is om
daarna op avontuur te gaan, krijgen jullie ook nog twee lekkere broodjes knak met
limonade.
Nu wordt jullie groep in de vier natuurelementen ingedeeld: water, lucht, aarde en
vuur. Op het eiland zullen jullie verschillende samenwerkingsactiviteiten doen. Je
gaat bijvoorbeeld met zijn allen op het grote vlot varen of mee doen aan de kruiwagenwaterloop!
Maar denk ook aan , moeraslopen, touwslingeren en lopen over pompebleden. Vooral bij het moeras kan je erg nat en vies worden, vergeet dus niet schone kleren
mee te nemen! Om 16.00 zijn jullie weer aan de wal en is deze avontuurlijke dag
alweer ten einde.

Het schoolreisje
- Praamtocht
- Samenwerkingsactiviteiten
- Bûter, Brea en Griene Tsiis
- Twee broodjes knak met limo
Prijs: €22,50 p.p. max. 25.
Begeleiding ‘half geld’
Kameleon Terherne
Koailân 2
8493 LA Terhorne
0566-68 99 10
info@kameleonterherne.nl
www.kameleonterherne.nl

