
Beste leerkracht, 

 
U heeft zich met uw groep ingeschreven voor de les "In de boomgaard". In de bevestigings- / 
herinneringsmail kunt u de juiste datum en het tijdstip vinden waarop u verwacht wordt. In deze 
brief vindt u informatie over deze les. 
 
U kunt zich op het aangegeven tijdstip bij de receptie van Informatieboerderij Zorgvrij melden. De 
educatief medewerker ontvangt de klas buiten op het erf en neemt de leerlingen mee naar de 
boomgaard van Boerderij Zorgvrij. De fruitbomen vormen een prachtig decor voor deze les. Na een 
korte uitleg mogen de kinderen allemaal zelf één mooie appel plukken.  
Dan terug naar het bezoekerscentrum om daar in groepjes appelsap en vruchtenjam te maken. Aan 
het eind van de les krijgt iedereen een glaasje, zelf gemaakte, nog warme appelsap. De jam krijgen de 
leerlingen mee naar huis. We hebben daarvoor speciale kleine potjes. 
 
Wilt u van te voren groepjes maken? Het zou fijn zijn als we voor ieder groepje kunnen rekenen op  
een begeleider. Misschien kunt u de ouders hiervan alvast op de hoogte brengen. Wij zullen tijdens 
de begeleiding van de groepjes zorgen voor koffie en thee. Er is geen pauze opgenomen in het 
programma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie over deze les kunt u contact opnemen met Karin Drijver of Marjo Haarsma via 
telefoonnummer  023 5202828 of 06 23175065. We zijn bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag tussen 11:00 en 16:00 uur of via zorgvrij@spaarnwoude.nl, We nemen zo spoedig mogelijk 
contact met u op. 
 
We verheugen ons op uw komst. 
Tot op Zorgvrij! 
 
Met vriendelijke groet, 
Karin Drijver, Educatief medewerker Boerderij Zorgvrij 

Aantal groepjes  : 6 
Duur van de les : 1½ uur 
Tijd en datum  : zie bevestigings- / herinneringsmail 
 
Routebeschrijving : Vanuit Alkmaar: 

Na de Velsertunnel (A22) neemt u de afslag Spaarnwoude (N202). 
Op de N202 (Amsterdamseweg) neemt u afslag R101  
(Laaglandersluisweg). 
Volg route R101 tot  aan de routeaanwijzing ′Informatieboerderij 
Zorgvrij′. 
Vanuit Utrecht/Haarlem: 
Voor de Velsertunnel (A22) neemt u de afslag Spaarnwoude (N202). 
Op de N202 ( Amsterdamseweg) neemt u afslag R101  
(Laaglandersluisweg). 
Volg route R101 tot aan de routeaanwijzing  ′Informatieboerderij 
Zorgvrij′.  

 

 

 

Er is geen pauze opgenomen in het programma. Eventuele meegebrachte versnaperingen voor de 
kinderen kunnen vooraf of na afloop van de speurtocht in de speeltuin of in de grupstal genuttigd 
worden. 
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