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Ook voor 
de kleinste
speurneuzen!

Duik in 
HET HALSE 
VERLEDEN

AST_campagne2017_affiche3.indd   1 25/04/17   13:36

 MET DE KLAS NAAR HET MUSEUM!
 EDUCATIEF AANBOD 
 KLEUTER EN LAGER ONDERWIJS



den AST
Meiboom 16
1500 Halle

Tel 02 365 97 70
denast@halle.be 
www.denasthalle.be

Andere uitstappen in Halle:
www.visithalle.be  

Educatieve uitstappen 
in de regio:
www.tripzmetdeklas.be

Bereikbaarheid:
parking bus: Nederhem
fietsenstalling voor het museum
den AST is een cultuurschakel! 
Reserveer een gratis lijnbus via 
dynamo-op-weg

Picknickmogelijkheden:
park Mariahof of JC de kazerne

den AST laat je proeven van de geschiedenis en tradities 
van Halle.  Een ontdekkingstocht van bedevaart tot 
carnaval. 
 muizenzoektocht, 2de-3de kleuterklas
 vaantjesspel, 1ste graad L.O.
 Misia’s missie, 2de graad L.O. 
 gegidste rondleiding op maat 

Via www.denasthalle.be vind je meer 
informatie over de inhoud en de beoogde 
eindtermen. 



muizenzoektocht
De muizen zijn allemaal weggevlucht voor Minou, 
de museumpoes. Ze zitten overal in het museum verstopt. 
Ga met een zaklampje in de hand de muizen achterna en leer 
het museum kennen.

Doelgroep: 2de -3de kleuterklas

Duur: 45 minuten

Prijs: gratis, zowel voor de kinderen als de begeleiders

Extra begeleiders nodig? ja, per 5 à 6 kinderen (max.)

Voorbereiding in de klas? neen

We vragen scholen om minstens drie weken op voorhand te reserveren 
vie denast@halle.be . Op deze manier kunnen we zorgen dat alles 
klaar staat zodat de kinderen een fijne uitstap kunnen hebben.



Een vaantje is een langwerpig vlagje. Het werd vroeger vaak gekocht als 
souvenir. De bijnaam van de Hallenaren is ‘vaantjesboer’. 

Doelgroep: 1ste graad lager onderwijs

Duur: 60 minuten

Prijs: gratis, zowel voor de kinderen als de begeleiders

Extra begeleiders nodig? ja, per 5 à 6 kinderen (max.)

Voorbereiding in de klas? neen

vaantjesspel
Ga in elke museumruimte op zoek naar het vaantje en voer er 
een leuke opdracht uit. Kom zo meer te weten over de stad 
en zijn boeiende geschiedenis! Heb je alles goed uitgevoerd? 
Ga dan naar huis met een leuk fietsvlagje! 

Doelgroep: 2de graad lager onderwijs

Duur:  educatief pakket bestaande uit 6 lessen 

Prijs: gratis, te downloaden via www.denasthalle.be 

We vragen scholen om minstens drie weken op voorhand te reserveren 
via denast@halle.be.  



misia's missie 
Kinderen maken kennis met de boeiende wereld van de 
familiegeschiedenis. In het lessenpakket staat ook een 
archiefbezoek gepland. Hiervoor kan je terecht in den AST. 
De kinderen komen in contact met een archief, de functies 
van een archief en het werk van de archivaris.

Doelgroep: 2de graad lager onderwijs

Duur:  educatief pakket bestaande uit 6 lessen 

Prijs: gratis, te downloaden via www.denasthalle.be 

Tip : gratis archiefbezoek!

De archivaris schotelt je 4 archiefuitdagingen voor. Er wordt zoveel 
mogelijk gelinkt met het erfgoed in en rond de school. 

Duur: 60-90 minuten
Boek je bezoek minstens een maand op voorhand via denast@halle.be.



rondleiding met gids
Een gids neemt je mee op sleeptouw door het museum. Open de 
schatkist en ontdek verhalen over de Halse geschiedenis die je 
nog niet eerder hoorde!

Doelgroep: lager onderwijs

Duur: 90 minuten

Prijs: 30 euro per gids (1 gids per 15 personen)

Extra begeleiders nodig? 1 begeleider per gids

Voorbereiding in de klas? neen

Boek je bezoek via het toerismekantoor.
Contact: info@toerisme-pajottenland.be of 02 356 42 59
We vragen scholen om minstens drie weken op voorhand te 
reserveren. 





www.denasthalle.be


