
 
 

Bezoekerscentrum Brunssummerheide 

Schaapskooiweg 99 

6414 EL Heerlen 

045 - 563 03 55                           

bcbrunssummerheide@natuurmonumenten.nl 

Inschrijfformulier schooljaar 2018-2019 

Naam school  : 

Straat   : 

Postcode, plaats : 

Postbus  : 

Postcode, plaats : 

Telefoon  : 

E-mail   : 

Contactpersoon : 

Schooltijden : 

Maandag : 

Dinsdag : 

Woensdag : 

Donderdag :                       

Vrijdag        :                    

                

Vrije dagen of vakantierooster bijsluiten s.v.p. 
Opmerkingen: 

 

LET OP: Alle formulieren, voor de gehele school tegelijk, liefst zo snel mogelijk en in 

ieder geval vóór 7 juli aanstaande, per mail of post terugsturen naar het 

bezoekerscentrum. Je vindt hierboven alle adresgegevens. 

 

 

 



 

 

Inschrijfformulier Groepen 1-8 

School   : 

Leerkracht  : 

Contact mailadres :  

Groep/klas  : 

Aantal leerlingen : 

 

Mijn groep kan niet op: ( di – wo – do – vr)*  

Mijn voorkeur gaat uit naar: (di – wo – do – vr)*  

*s.v.p. dag omcirkelen 

  

Graag gewenste activiteit aankruisen of omcirkelen: 

 
Programma                       Doelgroep      Prijs (per groep tot 30 kinderen)*   
   
BZZZZpeurtocht (onbegeleid)         Groep 1-3    € 40,00  
Brammetje ‘t Lammetje (onbegeleid)        Groep 1-3    € 40,00 
Volg het pad van Kasper de Kabouter (begeleid)   Groep 1-2                € 60,00  
Spelen in de natuur (begeleid)         Groep 3-4    € 60,00  
Speuren naar sporen (begeleid)        Groep 1-4    € 60,00  
Horen, zien en voelen in de natuur (begeleid)      Groep 1-4    € 60,00  
Wat vliegt, kruipt en zwemt daar? (begeleid)      Groep 3-4     € 60,00  

 

  

Spelen in de natuur (begeleid)                    Groep 5-6                       € 60,00   
Speuren naar sporen (begeleid)                   Groep 5-8                       € 60,00   
Horen, zien en voelen in de natuur (begeleid)        Groep 5-8                       € 60,00   
Wat vliegt, kruipt en zwemt daar? (begeleid)         Groep 5-8                       € 60,00   
Zoek de verschillen…. (begeleid)                   Groep 7-8                       € 60,00   
Kompastocht (onbegeleid)                     Groep 7-8                       € 40,00        
  

* Meer dan 30 kinderen? Begeleid: €2,50 per extra kind. Onbegeleid: €1,50 per extra kind. 

LET OP: 

Alle formulieren, voor de gehele school tegelijk, vóór 7 juli aanstaande, per mail of post 

terugsturen naar het bezoekerscentrum. Je vindt hierboven alle adresgegevens.           

S.v.p. één formulier per groep gebruiken! 

Je ontvangt begin september een definitieve bevestiging voor de activiteiten voor de periode 

oktober-november. In januari ontvang je bevestigingen voor februari-juni. 

 


