
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIJN BEZOEK AAN SUNPARKS OOSTDUINKERKE 

  



WAT GA IK DOEN EN WANNEER? 

 

Binnenkort ga ik naar Sunparks Oostduinkerke. Dit is een groot, tropisch zwembad in Oostduinkerke. 

Veel kinderen vinden een bezoek aan Sunparks Oostduinkerke leuk. Deze bundel legt me uit wat ik 

allemaal zal doen en zien in Sunparks Oostduinkerke. Ik bekijk deze bundel goed op voorhand. Zo ben 

ik goed voorbereid.  

 

Op ……………………………….……………………………………………………. (datum) ga ik naar Sunparks 

Oostduinkerke.  

…………………….…………………………………………………………………………….… (gezelschap) gaan met mij mee. Ik 

doe mijn best om te vertrekken naar Sunparks Oostduinkerke om …….………… (uur). Het kan zijn dat 

we een klein beetje later vertrekken. Dat is geen probleem. 

  



De route naar Sunparks Oostduinkerke duurt ongeveer …………………………………………………………….. 

(reistijd). Het kan zijn dat ik er vroeger zal zijn, maar het kan ook zijn dat ik er later zal zijn. Dat is oké.   



HOE GA IK NAAR SUNPARKS OOSTDUINKERKE? 

IK GA MET DE TREIN  

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS 

IK GA MET DE TRAM 

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET 

  



IK GA MET DE TREIN  

 

Ik ga met de trein naar Sunparks Oostduinkerke.  

Ik stap op in het station van …………………………………………………………………………………………………..  

Ik stap uit in het station van …………………………………………………………………………………………………...  

 

Als ik van de trein stap, stap ik naar de uitgang van het station.  

 

Ik neem de kusttram tot de halte ‘Oostduinkerke Groenedijk Bad’. Daar stap ik af.  



 

Ik stap van de tramhalte naar Sunparks Oostduinkerke. Dat is ongeveer 20 minuten stappen. 

 

  



IK GA MET DE AUTO 

 

Ik ga met de auto naar Sunparks Oostduinkerke. Ik ga net met de auto op de foto, maar met onze 

eigen auto. Als we in Gent zijn, zoeken we naar een parkeerplaats voor de auto.  

➔  

Als de auto geparkeerd is, moet ik nog stappen tot de ingang van Sunparks Oostduinkerke.  

  



IK GA MET DE BUS 

 

Ik ga met de bus naar Sunparks Oostduinkerke. Ik wandel naar de bushalte van bus …………. 

(busnummer). Ik stap op de bus. De rit duurt ongeveer ……….. minuten.  

 

Als ik van de bus stap, moet ik nog een klein beetje stappen tot de ingang van Sunparks 

Oostduinkerke.  

  



IK GA MET DE TRAM 

 

Ik ga met de tram naar Sunparks Oostduinkerke.  

 

Als ik van de tram stap, moet ik nog stappen tot de ingang van Sunparks Oostduinkerke.  

 

  



IK GA MET DE FIETS 

 

Ik ga met de fiets naar Sunparks Oostduinkerke. Als ik aan Sunparks Oostduinkerke ben, doe ik mijn 

fiets op slot en stap ik naar de ingang van Sunparks Oostduinkerke.  

  



IK GA TE VOET 

 

Ik ga te voet naar Sunparks Oostduinkerke. 

  



IK KOM AAN BIJ SUNPARKS OOSTDUINKERKE: WAT NU? 

 

We komen aan bij Sunparks Oostduinkerke. Ik ga door de gele draaideur naar binnen.  

 

We gaan eerst naar de kassa van Sunparks Oostduinkerke. Ik wacht tot ik een ticket krijg. 

 

Ik krijg een ticket. Dit ticket steek ik in de machine. Ik loop door de draaipoort.  



 

Ik ga met de trap naar beneden naar de kleedkamers. 

 

Daarna ga ik door de plastieken flappen naar de kleedkamers. 

 

Ik kies een omkleedhokje dat vrij is. Dit kan ik zien doordat de deur open is of de boog wit is. Als de 

deur toe is of rood, dan moet ik een ander hok kiezen.  



 

Als ik in het hokje ben, doe ik de deuren toe. Daarna doe ik de zwarte hendel naar beneden. Nu is de 

deur op slot. 

 ➔  OF  OF  

 In het hokje doe ik mijn gewone kleren uit en mijn zwemkleren aan. Ik heb mijn zwemkleren aan. Ik 

doe het hendeltje omhoog en ga uit het hokje aan de andere kant. Daar wacht ik op de andere 

mensen van mijn groep.  

 

Ik steek mijn spullen in een kastje. Het kan zijn dat iemand anders van mijn groep zijn of haar spullen 

in hetzelfde kastje steekt. 



 

Om de kast te sluiten stop ik 1 euro of 2 euro in de gleuf bovenaan. De munt die ik nodig heb staat op 

het bakje. Het muntje valt daarna in het bakje. Ik doe de deur toe en sluit. De sleutel haal ik van de 

deur en geef ik aan een van mijn begeleiders. Als ik het kastje weer open doe, krijg ik mijn munt 

terug.  

 

Voor ik in het zwembad ga, sta ik onder de douche van het zwembad. 

  

Het toilet kan ik vinden tussen de douches en het voetbad. Als ik naar het toilet moet, kan ik daar 

gaan.  



 

Na het douchen en het toilet ga ik door het voetbad naar het zwembad. Er zullen geen sproeiers 

afgaan als ik er door stap.  

 

Ik ga door de plastieken flappen naar het zwembad.  

 

In het zwembad is er veel te doen. Ik kan er van de glijbanen gaan, zwemmen in het grote zwembad, 

in het bubbelbad zitten en zoveel meer. 



 

 Er zijn 5 soorten glijbanen, plus de glijbanen in het peuterbad. Bij de vijf glijbanen staat altijd een 

bord met meer uitleg over de glijbaan. Daarop staat ook een kleur die zegt hoe spannend de glijbaan 

is.  

 

Glijbanen met een blauwe bol of vierkant zijn gemakkelijk. Glijbanen met een rode bol of vierkant 

zijn spannend. Glijbanen met een zwarte bol of vierkant zijn voor de echte durvers. 

 

De glijbaan Golfslagbad is kort. Je eindigt in het golfslagbad. Deze glijbaan heeft een blauwe bol.  



 

De wildwaterbaan is een glijbaan met een rode bol. 

 

Deze glijbaan eindigt in hetzelfde zwembad als de familieglijbaan. 

 



De familieglijbaan is een glijbaan met een rode bol. De glijbaan is kort en steil. 

 

Deze glijbaan eindigt in hetzelfde zwembad als de wildwaterbaan. 

 

De blauwe glijbaan heeft een rode bol. Deze glijbaan is lang. Sommige stukken van deze glijbaan zijn 

helemaal donker. Sommige stukken hebben rode flikkerlichten.  

 

Als ik deze glijbaan wil doen, moet ik eerst veel trappen beklimmen. 



 

Deze glijbaan eindigt in een apart zwembad, naast de groene glijbaan. 

 

De groene glijbaan heeft een zwarte bol. Deze glijbaan is voor de echte durvers. De glijbaan is zeer 

snel. Daarom kan het zijn dat ik veel water in mijn gezicht zal krijgen. Dat is oké.  

 

Op deze glijbaan is het zeer belangrijk dat ik neerlig.  



 

Als ik deze glijbaan wil doen, dan moet ik eerst veel trappen doen.  

 

De groene glijbaan eindigt naast de blauwe glijbaan. Dit is in een klein, smal zwembad.  

  

Er zijn zes soorten zwembaden in Sunparks Oostduinkerke. Er is een peuterbad, bubbelbad, 

golfslagbad, zwembad met ligstoelen, buitenzwembad en stroomzwembad. 



 

Het buitenzwembad is niet altijd open. Soms is het te koud om buiten te zwemmen. Dan is de deur 

dicht. 

 

In het stroomzwembad zwem ik rond de boot. Er is stroom in die kring die me sneller laat zwemmen. 

Ik kan me vasthouden aan de touwen op het einde van de stroom als ik er uit wil. 

 

Het golfslagbad is het grootste zwembad. Daar kan ik gewoon in zwemmen.  



 

Soms hoor ik een signaal. Dat wil zeggen dat er golven zullen zijn in het golfslagbad. Dit duurt enkele 

minuten. Daarna wordt het zwembad weer een gewoon zwembad.  

  



WAAR VIND IK HET TOILET? 

 

Het toilet kan ik vinden tussen de douches en het voetbad. Als ik naar het toilet moet, kan ik daar 

gaan.  

  



IK ZAL IETS ETEN IN DE CAFETARIA VAN SUNPARKS OOSTDUINKERKE  

   

In Sunparks Oostduinkerke is een cafetaria. Daar koop ik iets om te eten of te drinken. Mijn eten eet 

ik op aan de tafels in de cafetaria.  

  



EINDE VAN HET BEZOEK 

 

Mijn begeleiders duiden op deze picto aan wanneer ik uit het zwembad moet. Voor het golfslagbad 

hangt een klok. Als deze klok hetzelfde lijkt als de klok op deze picto, dan ga ik uit het zwembad.  

 

Ik ga naar de douches en spoel me goed af.  

 

Dan haal ik met mijn sleutel mijn spullen uit het kastje. Ik zal proberen om mijn muntstuk niet te 

vergeten. Ik geef het muntstuk terug af aan een van mijn begeleiders. 



 

Ik zoek een kleedhokje dat vrij is. Dit kan ik zien doordat de deur open is of de boog wit is. Als de 

deur toe is of rood, dan moet ik een ander hok kiezen. Als ik in het hokje ben, doe ik de deuren toe. 

 

Daarna doe ik de zwarte hendel naar beneden. Nu is de deur op slot. 

  OF OF  ➔  

In het hokje droog ik me goed af. Ik doe mijn zwemkleren uit en mijn gewone kleren aan. 



   

Ik heb mijn gewone kleren aan. Ik doe het hendeltje naar boven en ga naar de ruimte met de 

spiegels. Daar wacht ik op mijn begeleiders.  

 

Als mijn volledige groep er is, stap ik op de trap naar boven.  

 

Ik ga naar de draaipoort en druk op de zwarte knop. Dan kan ik door de draaipoort. 



 

Als mijn volledige groep door de draaipoort is, gaan we door de gele draaideur terug naar buiten.  

  



DE TERUGWEG 

IK GA MET DE TREIN 

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS 

IK GA MET DE TRAM 

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET 

 

  



 

Ik ben ongeveer ………………………………………………….. onderweg naar de volgende activiteit. Het kan zijn 

dat ik er vroeger ben en het kan zijn dat ik er later ben. Dat is oké.  

  



IK GA MET DE TREIN 

 

Ik stap van Sunparks Oostduinkerke naar de tramhalte ‘Oostduinkerke Groenedijk Bad’. Dat is 

ongeveer 20 minuten stappen.  

 

Ik stap op de kusttram en rij mee tot aan het treinstation van …………………………………………………………. 

 

Ik stap van de tramhalte naar het juiste perron. 



 

Ik ga met de trein naar mijn volgende activiteit. 

Ik stap op in het station van ……………………………………………………………………………………...  

Ik stap af aan de halte ……………………………………………………………………………………………….  



IK GA MET DE AUTO 

 ➔  

Ik stap van Sunparks Oostduinkerke naar de parkeerplaats van onze auto.  

 

Ik ga met de auto naar …………………………………………………………………………………………………..(activiteit). 

Ik ga niet met de auto op de foto, maar met onze eigen auto.  



IK GA MET DE BUS 

 

Ik stap van Sunparks Oostduinkerke naar de bushalte van de bus met nummer ……………..  

 

Ik stap op de bus.  

Ik ga met de bus naar ……………………………………………………………….……………………………………. (activiteit). 

De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

  



IK GA MET DE TRAM 

 

Ik stap van Sunparks Oostduinkerke naar de tramhalte van de tram met nummer ……………..  

 

Ik stap op de tram. 

Ik ga met de tram naar ……………………………………………………………….……………………………………. (activiteit). 

De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

 

  



IK GA MET DE FIETS 

   

Ik ga naar mijn fiets. Ik doe mijn slot open. Ik ga met de fiets naar 

………………………………………………………………. (activiteit).   



IK GA TE VOET 

 

Ik ga te voet naar ………………………………………………………………….. (activiteit).  



 

Dit is het einde van mijn bundel. Zo zal mijn daguitstap er uit zien. Het kan zijn dat er dingen 

veranderen. Dat is oké. Als er dingen veranderen, zullen mijn begeleiders dit aanduiden op dit 

schema. Zo maken we er samen een fijne dag van.  

 

 

 

 

 

 

 


