
 

     Hét schoolreisje  
                  … op school  
Een schoolreisje is voor de kinderen een memorabel moment. Een dag om niet te vergeten.  
In juni 2020 heeft Dukino op vele scholen bewezen dat het Schoolreisje op School een écht 
leuk alternatief is voor het schoolreisje dat in vele gevallen was geannuleerd. 
In 4 zeer onderscheidende ontdek & doe stations kunnen de kinderen aan de slag met 
uitdagende, maar bovenal leuke, originele en zeer gevarieerde activiteiten:  
 

  Downhill Racers  Kinderen maken met een slim meccano systeem een zogenaamde auto, die 
  vervolgens wordt getest van een helling. Welk auto rolt het verste? Er kan worden gekozen 
  uit diverse maten wielen en gekleurde panelen. Uniek zelf ontwikkeld materiaal. 

 

Super Step Park  Een Whoop-de-doo, gevolgd door een brug van 6 meter 
lengte, en daarnaast nog 7 hindernissen op het schoolplein! De kinderen 
voelen zich geweldig uitgedaagd op dit tóch laagdrempelige circuit.  

 

       Knikkerlab Verbaasde blikken, verbeten gezichten, verwonderende 
      ‘ooh’s’ zijn te zien en te horen bij de nieuwe doe- en ontdek-activiteit  
       Knikker Lab. De knikkerbanen en -experimenten maken van  
       de kinderen gedreven onderzoekers!  
 

Music Maker Hier kan worden geëxperimenteerd met 700 ritmes en 140 scratch  
variaties. Verder kunnen live effecten worden toegevoegd als echo, delay, distortion,  
phaser en wah-wah sounds. De jeugd mixt als echte DJ’s voor zichzelf, dus laagdrempelig,  
uitdagend en veilig tegelijk! En verder OWOW Air drum, Scan Studio en Wob Studio! 
 

Geen uitgebreide voorbereiding nodig. Wat doet school? 
 De leerkrachten verdelen de schoolkinderen in 4 of 5 groepen.  
 De school verzorgt iets lekkers in de pauze. 
 De leerkrachten begeleiden in totaal op slechts twee onderdelen.  
 Geen hulpouders nodig. 

 
Dus op- en afbouw, uitleg aan de kinderen, begeleiding en activiteitwissels worden  
verzorgd door de instructeurs van Dukino. Onze instructeurs houden de 1,5 meter  
afstand in acht tot leerkrachten en kinderen. 
 

Organisatorisch haalbaar volgens normen die zijn aangegeven door de PO-raad: 
 Geen touringcar vervoer; voordeliger én geen verloren reistijd! 
 Afhankelijk van het totale aantal kinderen en uw wensen in één of meerdere dagen te organiseren. 
 Op school in bekende/ veilige omgeving, dus geen extra contactmomenten. 
 Slechts 2 instructeurs van Dukino die volgens richtlijnen van het nieuwe normaal uitleg kunnen geven. 
 Na opbouw door Dukino en korte briefing van Dukino aan leerkrachten is de dag ook eventueel zonder 

externen (van Dukino) op school te draaien. 
 Desinfecterende hand-gel is beschikbaar bij elk onderdeel binnen het circuit. 

 
Preview van 50 seconden: https://www.youtube.com/watch?v=UepM8EyYwdE 
Voor eventuele vragen of het plaatsen van een boeking: info@dukino.com of bellen met 0653 64 94 81. 


