
 

 

Van boom tot plank 
Instructie bezoek houtzaagmolen Het Jonge Schaap  

 

Beste leerkracht, 

 

Binnenkort gaat u met uw klas naar houtzaagmolen Het Jonge Schaap op de Zaanse Schans.  

Het lijkt ons goed om u vooraf informatie te geven over dit bezoek. Mogelijk kunt u de kinderen een 

beetje voorbereiden op wat hen te wachten staat en waarmee hun enthousiasme wordt 

aangewakkerd. 

 

Begeleiding 

Wij verwachten dat er 2 begeleiders per 15 kinderen meegaan. Van hen wordt verwacht dat ze de 

kinderen in het oog houden vanwege veiligheid. Van de begeleiders verwachten we een actieve 

inzet. 

 

De molen en veiligheid 

Een molen is een oud pand waar van de leerlingen wordt verwacht dat ze goed naar de 

veiligheidsvoorschriften van de molenaar luisteren. Zo is rondrennen in de molen geen goed idee en 

moet iedereen in de groep blijven, onder toezicht van de begeleider(s). 

 

Kleding 

Wellicht nog een tip om de leerlingen te zeggen dat ze niet hun “zondagse” kleren aantrekken.  
Vaak is het in de molen bijna net zo koud als buiten, dus warme kleding is dan wel gewenst. 

 

Vervoer 

Auto: U kunt betaald parkeren op het parkeerterrein van de Zaanse Schans. Of u kunt aan de kant 

van de Wormerringdijk parkeren vlak voor de Scouting. Verder is het mogelijk om op de Guisweg met 

een parkeerkaart te parkeren tot maximaal 2 uur. 

Bus: via het cultuurmenu, laat u afzetten en loop via de Kalverringdijk naar de molen. 

Fiets: u wordt verwacht bij het Molenmuseum, Kalverringdijk 30. Daar kunnen de fietsen worden 

gestald. De museumdocenten lopen met de groep mee naar de molen, onderweg wordt al veel 

verteld over wat de kinderen hier zien. 

 

Verhinderd 

Mocht er kort voor het bezoek of op de dag zelf iets gebeuren waardoor het bezoek niet kan 

doorgaan, wilt u dit doorgeven aan Houtzaagmolen Het Jonge Schaap 075-6401377 of het 

Molenmuseum 075-628 8968. 

Annulering:  

Via cultuurmenu gelden de voorwaarden van afzegging. 

Via De Zaansche molen: tot 72 uur voor programma 100% restitutie, binnen 72 uur voor programma 

50% restitutie. 

 



Kom a.u.b. op tijd! 

Mocht er vertraging zijn opgetreden dan moet het programma ingekort en dat is voor alle partijen 

niet leuk. Vertrek tijdig van school. 

 

Vragen 

Hebt u nog vragen, dan kunt u met de educatiemedewerker contact opnemen van dinsdag t/m 

donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur, telefoon 075- 621 5148. 

 

Adres: 

Houtzaagmolen Het Jonge Schaap 

Kalverringdijk 31a 

1509 BT Zaandam 

Tip http://www.hetjongeschaap.nl  

 

 

Tot ziens bij houtzaagmolen Het Jonge Schaap! 

 

 

         

 

 

 

 

http://www.hetjongeschaap.nl/

