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Beschrijving Buitencentrum School in bos

Buitencentrum School in bos is een locatie waar elke week 60 tot 90 schoolkinderen worden ontvangen
uit de Gemeente Den Haag. Ze beleven hier een werkweek gericht op natuur, landschap en gezond &
duurzaam leven. Onder leiding van de docenten van School in bos doen ze activiteiten in het bos, ons
prehistorisch dorp en op de heide. Onze huishoudelijke staf verzorgt het verblijf.

Mogelijkheden voor verhuur aan groepen in het weekend en de vakantieperiode

In de periode dat er geen schoolkinderen zijn, bieden we de mogelijkheid om ons verblijf te huren. Bij
voorkeur groepen die gericht zijn op natuur en/of archeologie.
Dit bieden we aan:
• Een monumentaal hoofdgebouw (het oorspronkelijke ‘Rustoord II’) dat beschikt over 86 bedden in
kamers van verschillende grootte, een grote eetzaal en een stafkamer met 10 zitplaatsen. Daarbij is
de grote, professionele keuken te gebruiken (incl theedoeken, schoonmaakmateriaal en afvoer
afval).
• Het Mammoethuis (ons schoolgebouw) dat bestaat uit 3 leslokalen, een additionele slaapkamer
(met maximaal 11 slaapplaatsen).
• Wifi
• Een terras met meubilair, buitentoilet en buitenkraan
• Een fietsenschuur met voor iedere deelnemer een eenvoudige fiets en ook een aantal tandems.
• Een buitenterrein met bos, groot speelveld, volleybalveld, pingpongtafel en boomgaard.
• Een nagebouwd, prehistorische dorp dat bestaat uit verschillende huizen geïnspireerd op de steenen ijzertijd.
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Prijzen 2021
Hoofdgebouw

Per persoon per nacht
Starttarief per nacht
Gasten per dag
Kinderen t/m 3 jaar / dag

€24,€480,€5,€1,25 (toeristenbelasting)

Mammoethuis

Weekend (vr-zo)
Midweek (ma-zo)
Week

€150,€250,€400,-

Indien schoonmaak naar onze beoordeling onvoldoende is:
Schoonmaakkosten
hoofdgebouw/Mammoethuis
€100,€50,per bovenverdieping
Lakenpakket huren
Gebruik fietsen

Weekend (vr-zo)
Midweek (ma-vr)
Week
Gebruik kampvuurplaats incl. hout

€5,- per stuk
€75,€125,€175,€10,-

Wat vragen wij van u
•

•
•

•
•

U neemt zelf een slaapzak of lakenpakket (onder- en bovenlaken) en kussensloop mee, of u huurt het bij
ons.
Ontbijt, lunch, koffie, thee en diner organiseert u zelf, u kunt wel gebruikmaken van onze keuken. Wij
kunnen u in contact brengen met een kok (dit gaat op basis van inhuur).
Wij doen ons best om zo min mogelijk afval te produceren en vragen dat ook van onze gasten. U sorteert
zelf uw afval, leegt alle vuilnisbakken en brengt het naar de betreffende container in onze afvalstraat. We
vragen u vooraf zo min mogelijk verpakkingsmateriaal mee te nemen naar onze locatie.
Veegschoon opleveren van vloeren, badkamers en keuken
Dat u meehelpt ons terrein rookvrij te houden. Wij zijn sinds 1 augustus 2020 een rookvrije locatie.

Zo gaat de verhuur in het werk

Als u gebruik wilt maken van onze locatie stuur dan uw wensen en de data van uw voorkeur naar
schoolinbos@denhaag.nl . U krijgt binnen 5 werkdagen een reactie of de periode die u wilt boeken beschikbaar
is en u ontvangt binnen 2 weken een bevestiging. Uw boeking is compleet zodra we de bevestiging
ondertekend hebben teruggekregen. Twee maanden voor uw aankomstdatum betaalt u de reserveringskosten
(€3,- per persoon). Bij annulering binnen 6 weken voor uw verblijf wordt 50 % van het totale boekingsbedrag in
rekening gebracht.

Enkele bijzonderheden uit de omgeving van Buitencentrum School in bos:
• Wilhelminaoord staat samen met Frederiksoord en Veenhuizen op de Werelderfgoedlijst voor cultureel
erfgoed.
• Vlakbij is museum De Proefkolonie in 2019 geopend.
• De hunebedden van Havelte en Diever liggen op fietsafstand.
• Diverse buitenzwembaden en zwemplas De Spokeplas op fietsafstand
• In een straal van 10 tot 30 km liggen Nationale Parken Drents Friese Wold, Dwingelderveld, De
Weerribben-Wieden, net als Giethoorn en Staphorst
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