Maatwerk
Maak je wensen duidelijk en wij
maken een activiteit die goed
daarbij past.
Natuurlijk zijn ook leerlingen
uit het speciaal onderwijs of
cliënten van bijvoorbeeld een
zorginstelling van harte welkom.

Een halve of hele dag
Er zijn voldoende mogelijkheden voor wie niet slechts
een dagdeel, maar een hele dag
in het Land van Dik Trom wil
doorbrengen.
Kijk voor de mogelijkheden op
onze site.

Nog geen dag oud was Dik, of de buurvrouw voorspelde al:
“Ik wed, dat je genoegen aan die jongen zult beleven.” Ze zei
geen woord teveel. Pa en Ma Trom hebben heel wat meegemaakt met die jongen die niet wilde deugen en altijd uit was
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op kattenkwaad, maar tegelijk ook goudeerlijk en behulpzaam
was als hij zag dat iemand dat nodig had. Ook op school was
Dik een echte kwajongen, die de boel graag op zijn kop zette.
Ook nu nog kunnen we plezier beleven aan Dik Trom!
Kom naar het Land van Dik Trom. Dik neemt je mee, meer

Te boeken vanaf schooljaar
2013-2014!

dan 100 jaar terug in de tijd!

Kijk op onze site voor meer
informatie over prijzen,
tijden, leeftijdscategorieën en
locaties.
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Kies naast de les in het Schooltje van Dik Trom
nog een andere activiteit. Zo maak je ook kennis
met de Breek, het molenerf en de omgeving, of

Het schooltje is gebouwd in 1882-1883. In NoordHolland is het een mooi voorbeeld van de architectuur van eind 19e eeuw. Als eenklassig schooltje
met een eraan vast gebouwde onderwijzerswoning
is het enig in zijn soort. Door de inzet van velen
is het monumentale schooltje van de sloophamer
gered en vervolgens gerestaureerd.

de Klaverhoeve. Het lokaal in het schooltje is zo
klein dat daar maar een halve groep ontvangen
kan worden. Elke groep zal daarom worden
gesplitst. De ene helft krijgt eerst les in het
schooltje en verkent daarna de omgeving. De
andere helft doet dezelfde activiteiten, maar in
omgekeerde volgorde. Er zijn activiteiten op het
De Stichting ‘Het schooltje van Dik Trom’ heeft
in het schooltje een kinderboekenmuseum
gevestigd. Het klaslokaal is weer ingericht zoals
vroeger met authentieke schoolbanken met
inktpotjes, landkaarten en prenten aan de wand
en allerlei lesmateriaal uit de tijd dat C. Joh.
Kieviet hier in Etersheim zijn eerste boek over Dik
Trom schreef. De Stichting wil de bezoekers in en
rond het Museum iets bijzonders laten beleven.

gebied van Land en Water en Natuur.

Land en Water
Boren en bouwen: Met een
grondboor de bodem in en een
landschap bouwen.
Van hoogtepunt tot diepste punt:
Met een grondboor op zoek naar
grondsoorten en het ontstaan van
ons landschap.
Breng het landschap in kaart:
Hoogtes, dieptes en waterwerken
in kaart, o.a. met een app.
De molen binnenste buiten:
Welke onderdelen heeft de molen
en waar zijn ze voor?
Géén pot nat: Watermonsters nemen, water onderzoeken en ﬁlteren.

Vanaf schooljaar 2013-2014 kun je er weer naar
school gaan zoals dat in de tijd van Dik Trom
gebeurde. Je kunt er meer te weten komen over
de schrijver C. Joh. Kieviet, over de ontwikkelingen in het onderwijs en de rol van de schrijver
daarin én over het belang van verhalen vertellen.
In de 20 jaar dat C. Joh. Kieviet hier hoofdonderwijzer was heeft hij aan de kinderen veel verhalen
verteld. Nu zetten museumwachten de traditie
van het verhalen vertellen voort.

Natuur
Je maakt een ﬂinke stap terug in de tijd. Voor je de schoolbanken
ken in gaat
g
moet je je eerst goed kleden. Wie past Dik zijn pet, wie zijn kieltje
eltje
j
en wie zijn klompen? Een museumwacht stapt in de rol van een
n
meester of juffrouw van rond 1900. Veel museumwachten hebben
bben
jarenlange ervaring in het onderwijs en zijn erop voorbereid
les te geven zoals dat meer dan 100 jaar geleden gebeurde.
Wat voor les je precies krijgt is nog een verrassing. Misschien
krijg je aardrijkskunde, geschiedenis of rekenen? Of je leert
schrijven met lei en griffel of met kroontjespen, papier en
inkt. De meesters en juffrouwen stemmen hun les af op de
groep die zij ontvangen.

Kies het hazenpad: Hazen
observeren in de rammeltijd.
Vogels spotten: Met verrekijker
en telescoop op zoek naar zoveel
mogelijk vogelsoorten.
Speuren naar diersporen: Op
zoek naar vraatsporen, poep,
holletjes en loopsporen van dieren
die zich zelf even niet laten zien!
Van watervlo tot watertor: Met
schepnetten en emmers op zoek
naar de mooiste waterbeestjes.
Boer zijn anno nu: Natuur en
boerderij: hoe gaan die twee
samen?

