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Marieke:
“In de natuur is alle
vrijheid om jezelf op je
eigen manier en in je eigen
tempo te ontwikkelen.
Dat gun ik iedereen!”

Jorik :
“Het laten zien dat natuur
niet enkel is wat je ziet op
National Geographic of BBC,
maar dat het juist hier in
onze eigen omgeving wemelt
van het leven. Dat we kunnen
zien hoe mooi, bijzonder
en essentieel dit is en dat
álles in de natuur zijn eigen
belangrijke functie heeft: dát
maakt natuureducatie tot het
mooiste vak dat er is!”

Ingrid:
“Mooi om te merken dat in
dit coronajaar, mensen meer
naar buiten de natuur in zijn
getrokken en de vrijheid in
bossen en uiterwaarden weer
meer zijn gaan waarderen!”
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Wat een bewogen jaar hebben we achter de rug! Scholen deels dicht, beperkende
maatregelen, activiteiten die moesten worden afgezegd... Met gemengde
gevoelens kijken we terug, maar vooruitkijken doen we vol energie en goede
hoop. We vertrouwen erop dat we aankomend schooljaar weer volop klassen mogen
ontvangen en mee op pad mogen nemen. We hopen je met ons nieuwe programma dan
ook te inspireren voor een schooljaar vol avontuur in de natuur!
De natuur zit intrigerend, slim en verrassend
in elkaar, waardoor er altijd iets nieuws te
ontdekken valt. Educatie over natuur is voor
ons een actieve belevenis, waarin ontdekken en
verwonderen centraal staat. Buiten, in de klas of
op een van onze locaties. Een onderzoekende
manier van leren, met ruimte voor de sterke
kanten van elk kind.
We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt
aan het ontwikkelen van nieuw aanbod.
Vanaf nu kunnen groep 1,2 en 7,8 ook in de
wintermaanden naar buiten voor een les. Voor
groep 7,8 is dit op verzoek van verschillende
leerkrachten een les in de schoolomgeving
geworden, zodat vervoer niet nodig is. De
heemtuinles is volledig vernieuwd, met een
ontdekkingstocht in spelvorm! We zijn heel
benieuwd naar jullie reacties hierop.
Eugenie:
“De natuur en
het behoud
ervan,
blijven me
inspireren.”

Houd komend jaar ook zeker onze nieuwsbrief
in de gaten om op de hoogte te zijn van nieuwe
ontwikkelingen en leuke tips. En wil je heel
graag de slang in de klas, maar aarzel je nog?
Grijp dan nu je kans! Komend jaar kun je je
aanmelden voor een gastles over en met de
slang, door een van onze medewerkers.
Ons educatieteam bestaat uit acht
enthousiaste mensen, elk met hun eigen
specialiteit, en met een gedeelde passie om
kinderen met hun leefomgeving te verbinden.
Je kunt bij ons terecht met vragen, ideeën en
wensen. Neem gerust contact op. We denken
graag met je mee!
Anneloes:
“Te vaak mogen we alleen
kijken en luisteren. Pas
als je met je handen en hart
betrokken raakt, gebeurt er
iets. Kinderen overgetelijke
ervaringen in de natuur
meegeven. Daar gaat mijn
hart sneller van kloppen.”
Lieke:
“Tijd doorgebracht tussen
de bomen is nooit verspilde
tijd.”

Rob:
“Als je meer
de tijd neemt
blijkt er
ook meer te
beleven.”

Geert:
“Hoe letterlijk een kind ook zélf groeit
als hij zaait en plant in zijn eigen
moestuintje. En op een groen schoolplein
zichzelf ongemerkt ontwikkelt. Blij dat
ik daaraan kan bijdragen met advies en
praktische ondersteuning.”
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Stadsboerderij
Presikhaaf en heemtuin
Arnhem-Noord

Stadsboerderij
de Korenmaat
Arnhem-Zuid

Ruitenberglaan 4
6862 CC Arnhem

Huissensedijk 30a
6836 AA Arnhem

Openingstijden
Elke dag van
8:30 tot 16:45 uur

Openingstijden
Elke dag van
8:30 tot 16:45 uur
Voor een bezoek aan Stadsboerderij
de Korenmaat kan je gebruik maken van de
parkeerplaatsen aan de Marius van Beeklaan 5.
Behalve voor lessen kun je bij
Stadsboerderij de Korenmaat
terecht voor het ophalen van dieren en
materialen. Gebruik daarvoor de ingang
Huissensedijk 30a.
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Wij geven onze lessen op de twee stadsboerderijen: ‘Stadsboerderij Presikhaaf’
in Arnhem-Noord en ‘Stadsboerderij de Korenmaat’ in Arnhem-Zuid. Het zijn
fijne plekken om les te krijgen. Er valt van alles te ontdekken en te beleven.
Er zijn weilanden met koeien, schapen, paarden en geiten. Onze varkens kunnen
vrij naar buiten. Op Stadsboerderij de Korenmaat ontdek je een appelgaard,
permacultuurtuin en het speelmoeras. Stadsboerderij Presikhaaf heeft een
prachtige insectentuin en bovendien een heemtuin: een heel rijk stukje natuur,
met twaalf verschillende landschappen.

Op de hoogte blijven?
Kijk regelmatig op onze website of lees onze nieuwsbrief
voor een overzicht van het aanbod en aankomende
activiteiten. En volg ons ook op Facebook via
facebook.com/natuurcentrumarnhem

CONTACT
telefoon: 026- 7029000
info@natuurcentrumarnhem.nl
www.natuurcentrumarnhem.nl
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Heeft jouw school
al een NMEcontactpersoon?
BELANGRIJK:
Om lessen te kunnen aanvragen en materiaal
te kunnen lenen, is het een voorwaarde dat
de school een NME contactpersoon heeft.
De algemene contacten tussen school en
Natuurcentrum Arnhem verlopen zoveel
mogelijk via deze contactpersoon. Hij/zij zorgt
er voor dat de gegevens van de school in het
digitaal inschrijfsysteem worden ingevuld en
dat informatie vanuit Natuurcentrum Arnhem
bij de collega’s terecht komt. Jaarlijks is er
een gesprek tussen de NME-contactpersoon
en Natuurcentrum Arnhem om wensen en
mogelijkheden in kaart te brengen.
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Inschrijven voor ons aanbod gaat digitaal via
www.natuurcentrumarnhem.nl/nme-gids. Je kunt het aanbod zonder
verplichtingen vrij inzien in de catalogus. Voor aanmelden en reserveren is
het wel nodig dat je inlogt.
Inloggen
Log in op natuurcentrumarnhem.nl/nme-gids (een
inlogcode en wachtwoord zijn bekend bij de
NME-contactpersoon op school.) Bij problemen
kun je contact opnemen met het secretariaat van
Natuurcentrum Arnhem.
Gegevens eigen groep checken
•	Controleer of de gegevens van jouw groep
kloppen: de NME-contactpersoon van de
school heeft de gegevens van alle groepen al
ingevuld.
•	Controleer of je mailadres correct is. Het
systeem stuurt de bevestigingen voor
lessen en materialen automatisch naar dit
mailadres!
Bestelhistorie
•
K
 lik rechtsboven op ‘bestelhistorie’ om te
zien wat jouw klas in de afgelopen jaren bij
Natuurcentrum Arnhem heeft gedaan.
•
Klik rechtsboven op ‘bestellingen’ om te zien
wat je dit schooljaar besteld hebt.

Aanbod zoeken
•	Druk op de knop ‘zoeken’ voor zoeken op
groepsniveau, materiaal of lesmethode.
•	Als je aanbod selecteert, kom je bij meer
informatie.
•	Klik op het icoon ‘lesmateriaal’. Hier vind
je pdf’s van de lesinformatie en eventuele
links naar beeldmateriaal.
Inschrijven voor aanbod
•
Klik rechtsboven op ‘inschrijven’.
•	Wil je leskisten of dieren lenen? Vul in het
rooster de leenperiode in. Drie weken van
tevoren sturen we je een herinnering.
•	Wil je lessen volgen? Je kunt je alleen
aanmelden, geen datum kiezen.
Natuurcentrum Arnhem maakt een
rooster en stuurt drie weken van tevoren
een uitnodiging.
•	Let bij het maken van je reservering op de
locatie!

Halen en brengen materiaal
Leskisten en materialen brengen we op school. De school richt hiervoor bij de ingang een vast punt
in. De leerkracht zorgt dat de materialen op de ophaaldag weer klaar staan bij het ophaalpunt. Alle
materialen worden rondgebracht vanuit Stadsboerderij Presikhaaf in Arnhem-Noord.
Halen en brengen dieren
In verband met dierenwelzijn vragen we een school zelf de geleende dieren te halen en te brengen
bij de Dierotheek op Stadsboerderij de Korenmaat (ingang Huissensedijk 30a). Vervoer de dieren
alleen met een auto en parkeer voor de deur van de Dierotheek. De dieren kunnen maximaal één
week worden geleend en en moeten uiterlijk vrijdag 15:30 uur terug zijn bij de Dierotheek, i.v.m.
voeren en gezondheidscheck.
Bij de buren
Achterin het jaarprogramma staat het NME-aanbod van andere organisaties in en rond Arnhem. Je
kunt je voor dit aanbod niet meer aanmelden via onze digitale NME-gids. Je vindt bij elke organisatie
een link waarmee je direct contact met hen kunt opnemen.
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We hebben geen
schaduw op ons
schoolplein.
Het is er in de
zomer bloedheet.
We zoeken een
oplossing met
groen.
Kunnen jullie
meedenken?
De Witte Vlinder

Onze kleuters
zijn momenteel
bezig met het
thema lente.
Kunnen jullie
daarin nog
iets betekenen?
Het Mozaïek
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Zomaar wat vragen die je ons kunt stellen. Wij gaan met je op zoek naar
mogelijkheden. Zoals we dit jaar deden met de Paulusschool. Vervoer regelen
is voor deze school lastig waardoor ze weinig gebruik konden maken van
ons aanbod. Ze wilden graag weten wat we hierin voor hen konden betekenen.
Het resultaat was een natuurdag waarbij alle excursies op loopafstand van
de school gegeven werden, gecombineerd met een activiteit in de school met
verschillende dieren uit de Dierotheek voor alle groepen. Zowel voor ons als
voor de school werd het een fijne dag. Reactie van school: plan ons maar vast
in voor volgend jaar!

Hoe gaat Natuurcentrum Arnhem te werk bij
het begeleiden van een vraag?
Jaarlijks hebben we een gesprek met de
NME-contactpersoon van school. Tijdens
dit gesprek kijken we het schooljaar vooruit
om te zien of er activiteiten zijn waarbij
Natuurcentrum Arnhem ondersteuning kan
bieden.

Goed om te weten
Jullie school is gekoppeld aan een vaste
medewerker van het educatieteam van
Natuurcentrum Arnhem. Je kunt hier
rechtstreeks contact mee opnemen. Weet je
niet wie dit voor jullie school is? Bel dan met
ons secretariaat of vraag het aan de
NME-contactpersoon van jullie school.

Maar ook leerkrachten zelf komen steeds vaker
met vragen buiten het vaste aanbod om. Die
vragen zijn van harte welkom, want we kunnen
op veel verschillende manieren ondersteuning
bieden. Denk aan: meedenken bij de invulling
van een thema, leveren van materiaal en het
geven van workshops. De meeste van deze
verzoeken kunnen we voor scholen in Arnhem
kostenloos uitvoeren.
Heb je een vraag, dan kijken we of één van onze
educatief medewerkers naar school kan komen
tijdens bijvoorbeeld een bouwoverleg. Soms
kan de vraag ook gewoon telefonisch of per
mail beantwoord worden.
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Lekker spelen én tegelijk leren in een groene buitenruimte? Dat kan! Op een groen
schoolplein en bij moestuinieren gaat dat vanzelf. Spelenderwijs onderzoeken en
ontdekken, verwondering over wat er leeft en beweegt. En hoe je daar zelf voor kunt
zorgen. Plezier, trots en enthousiasme van de kinderen en leerkrachten spat er van
af. In de zomer is het er bovendien een stukje minder warm.

Groen schoolplein, dichterbij dan je denkt

Aan de slag!

Meer dan een struik: Een groen schoolplein
is iets anders dan groen op je plein. Een goed
ingericht groen schoolplein heeft vele functies.
Kinderen kunnen er niet alleen spelen en
ontdekken, het geeft ook volop mogelijkheden
voor inspirerende lessen in alle schoolvakken!
Zo werk je ook aan de kerndoelen. En het
draagt bij aan een betere concentratie,
verantwoordelijkheid, samen leren spelen en
oplossingen bedenken.

Onze adviseur Groene Schoolpleinen komt
graag naar je school toe om samen de
mogelijkheden te bekijken. Ben je nog op
zoek naar inspiratie? Leen dan onze kleurrijke
inspiratiemap ‘Groene schoolpleinen’ met
vele voorbeelden. Of leen de Inspiratiekist
‘Groene Ruimte’, met foto’s, boeken en
achtergrondinformatie.

Natuurcentrum Arnhem helpt je bij alle
stappen die in het traject nodig zijn om een
groen schoolplein te realiseren. Zoals bij de
aanpak, vorming werkgroep, stellen van de
doelen, afstemming, enthousiasme, plezier
en financiering. We adviseren, begeleiden
en maken gebruik van onze kwaliteitstool.
Natuurlijk is de inbreng van de kinderen en
leerkrachten van belang!
We werken samen met verschillende partners,
zoals ontwerpers, groenbedrijven en het
Arnhemse Maaklab, voor ontwerp en aanleg. Met
de Vrije Universiteit en NME-centra ontwikkelen
wij landelijk een kwaliteitstool.
Subsidies zijn er ook, zoals van de provincie,
gemeente en waterschappen.

Rekenen in de schooltuin:

Zal ik de omtrek
van ons tuintje
bijwerken en doen
jullie dan de
oppervlakte?

		

Leerling Parcivalschool
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Voor onze dove
en slechthorende
leerlingen is de
moestuin ideaal.
We kunnen er
samenwerken en veel
woorden oefenen

			

Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool

Moestuinieren met je leerlingen is ervarend leren,
begrijpen, samenwerken én plezier hebben. Met
moestuinieren breng je allerlei schoolvakken,
zoals taal en rekenen, in de praktijk; kinderen
berekenen de ruimte voor de plantvakken, tellen
de zaden, leren over gewichten en het metrieke
stelsel, moeten recepten zorvuldig lezen en
berekenen de groeicurve van plantgoed. In de
moestuin leren kinderen ook over aardrijkskunde
(waar in de wereld komen de gewassen
vandaan?), geschiedenis (hoe oud is deze
opgegraven pijpenkop?) en samen plannen en
samenwerken.
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Bovendien, wat is er leuker dan je eigen worteltjes
of radijsjes te zaaien, te oogsten en natuurlijk
op te eten? Verwonder je met de kinderen over
verschillen tussen de zaden en hoe ze kiemen.
Ontdek wat planten nodig hebben en hoe snel ze
groeien. Ontdek de vele onmisbare bodemdiertjes
en kringloop in de tuin. Gezonde voeding wordt
met moestuinieren logisch en vanzelfsprekend.
Onze adviseur Groene Schoolpleinen helpt je
graag bij de planning, invulling van de lessen,
gewaskeuzes, de inrichting en financiering van de
moestuin.

Geen ruimte
voor een moestuin?
Wij gaan op zoek naar
mogelijkheden buiten het
schoolterrein, zodat je wél
kunt moestuinieren!

‘
Zaden en plantgoed bestel je bij ons; het wordt
op school afgeleverd. Daarnaast ontvang
je een teeltplan, een zaaikalender en ons
moestuinpakket met educatieve bladen
over het zaaien, planten, verzorgen en oogsten
van de gewassen.
De begeleiding en het materiaal is gratis!
De school zorgt zelf voor het tuinieren met
de kinderen en het onderhoud. Ook daarin
adviseert Natuurcentrum Arnhem graag!

Moeilijk om de stap naar buiten te maken?
Met de opdrachtkaarten ‘Even d’r uit’ van
Natuurcentrum Arnhem wordt het een stuk
makkelijker!
Met 100 handige opdrachtkaarten, 25 per bouw,
kun je eenvoudig even naar buiten met rekenen,
taal, techniek, filosofie en kunst.
Wil je de kaarten een keer bekijken? Of wil je
informatie over de aanschaf? Geef het aan in het
digitale inschrijfsysteem en we nemen contact
met je op.
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Er zijn projecten, van een dag tot meerdere weken, die heel geschikt zijn om op te
pakken met de hele school maar ook met een bouw of de eigen groep. Trek allemaal
een warme trui aan op Warme Truiendag om energie te helpen besparen, of ruim de
schoolomgeving op tijdens de Afvalestafette.
TIP: Deelnemen aan deze projecten kan via Natuurcentrum Arnhem. Ze zijn te vinden in het digitale
inschrijf-systeem.
NB: De afkorting NA onder het kopje ‘begeleiding’ verwijst naar Natuurcentrum Arnhem.
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5 april
Buitenlesdag

1
3
5
7

2
4
6
8

11 februari
Warme truiendag

Begeleiding: leerkracht
Locatie: school
Meer informatie: ivn.nl/buitenlesdag
Je schoolplein is voor veel meer te gebruiken dan alleen
spelen! Op de Nationale Buitenlesdag geven leerkrachten
in heel Nederland buiten les. Jullie ook? Buiten leren is niet
alleen goed voor de leerprestaties van de kinderen maar
het is ook nog eens hartstikke leuk! Rekenen, taal, filosofie...
eigenlijk kun je voor elk vak wel een buitenles bedenken!
Meld je aan en we nemen contact op om de mogelijkheden
te bespreken.

14-18 maart
Afvalestafette
Begeleiding: NA + leerkracht
Locatie: school

1
3
5
7

2
4
6
8

Doen jullie mee aan de Afvalestafette? Ook dit jaar gaan we
weer met schoolklassen, bedrijven en BSO’s de stad door om
zwerfafval op te ruimen en mensen bewust te maken dat afval
niet op straat hoort. Hoe mooi zou het zijn als alle scholen dit
lustrumjaar meedoen! Je kunt aansluiten met je eigen klas of
met de hele school. Je krijgt een digitale les opgestuurd als
voorbereiding. Natuurcentrum Arnhem komt op de dag zelf
met materiaal en neemt het afval direct weer mee.

1
3
5
7

Begeleiding: leerkracht
Locatie: school
Meer informatie: warmetruiendag.nl

2
4
6
8

De kinderen helpen het klimaat zonder het koud te
krijgen: door deze dag de langste sjaal van de school
te breien, heel veel te dansen en te gymmen of door
een dikke trui aan te trekken. Zo kan de verwarming
van de school een stukje lager. Per graad bespaar je
dan al 7 procent energie. De leerlingen ontdekken dat
ze zelf iets aan klimaatverandering kunnen doen, niet
alleen op school maar ook thuis.
Van tevoren ontvangt de school suggesties over
voorbereiding en invulling van deze dag. Het
project kan tien minuten duren of een hele dag,
maar ook een structureel onderdeel zijn van het
schoolprogramma. Je kunt meedoen met je eigen
klas, maar met de hele school is het natuurlijk leuker.

Nieuw!
Natuurdag
Datum: in overleg
Begeleiding: NA + leerkracht
Locatie: school

1
3
5
7

2
4
6
8

Met je eigen klas naar buiten voor een les op
het schoolplein of in een stadspark is al leuk,
maar het wordt nog leuker als alle andere
groepen diezelfde dag naar buiten gaan voor
verschillende excursies! Gesprekjes tussen
kinderen (en leerkrachten!) over wat zij hebben
gezien en meegemaakt. Vondsten die worden
tentoongesteld voor andere groepen. Een
combinatie met andere natuuractiviteiten zoals
een dier in de klas is of zwerfvuil opruimen is
mogelijk. Medewerkers van Natuurcentrum
Arnhem organiseren de dag in overleg met de
contactpersoon van de school, zodat het voor het
team weinig tijd kost maar veel energie oplevert!
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Zowel ik als
de leerlingen
vonden de
natuurdag
echt super.
Zeker voor
herhaling
vatbaar!
Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool
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Op naar buiten, want daar is van alles te ontdekken! Op struintocht langs de
rivier, waterbeestjes vangen in Park Sonsbeek of gewoon op schoolsafari.
Per bouw is er keuze uit twee of drie lessen. Kies voor elke groep elk jaar een
andere excursie, dan heeft iedere leerling aan het eind van groep 8 een volledig
‘buitenpakket’ gevolgd.

Praktische informatie
De lessen duren vijf kwartier, tenzij anders aangegeven. Ze beginnen standaard om 9.00 uur, 10.45 uur
of 13.00 uur. In overleg kan hier soms van afgeweken worden. Op basis van de inschrijvingen maken
medewerkers van Natuurcentrum Arnhem een indeling, waarbij we zo veel mogelijk met wensen
rekening houden. We gaan er van uit dat er bij de lessen altijd een leerkracht aanwezig is.

NB: De afkorting NA onder het kopje ‘begeleiding’ verwijst naar Natuurcentrum Arnhem.

NB: De afkorting NA onder het kopje ‘begeleiding’ verwijst naar Natuurcentrum Arnhem.

Natuurdag

Nieuw!

Nieuw!

Periode: september, oktober, mei - juli
Locatie: in overleg met school
Begeleiding: NA + ouders

Winterwonderen en rode wangen
1
3
5
7

2
4
6
8

Met je eigen klas naar buiten voor een les op het schoolplein
of in een stadspark is al leuk, maar het wordt nog leuker als
alle andere groepen diezelfde dag naar buiten gaan voor
verschillende excursies! Gesprekjes tussen kinderen (en
leerkrachten!) over wat zij hebben gezien en meegemaakt.
Vondsten die worden tentoongesteld voor andere groepen.
Een combinatie met andere natuuractiviteiten zoals een dier
in de klas is of zwerfvuil opruimen is mogelijk. Medewerkers
van Natuurcentrum Arhem organiseren de dag in overleg met
de contactpersoon van de school, zodat het voor het team
weinig tijd kost maar veel energie oplevert!

Periode: januari, februari
Locatie: schoolomgeving
Begeleiding: NA + ouders

1
3
5
7

2
4
6
8

Een winterwonderenles voor kleuters, een buitenles op rijm.
Aan de hand van kleine gedichtjes gaan de kinderen op
zoek naar glimpjes van dieren en planten die overleven in de
winter en zich voorbereiden op een nieuwe lente! Onder het
mom van ‘Slecht weer bestaat niet, alleen slechte kleding’
gaan we naar buiten. De kinderen ontdekken dat de natuur
in rust is en stil lijkt te staan, maar stiekem gebeurt er van
alles! De combinatie van opdrachten met winterwoorden op
rijm en veel beweging om lekker warm te blijven, zorgt voor
gegarandeerd rode wangen!
Let op: Begeleiding van ouders nodig!
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Scharrelen bij school

Juf, kunnen
bomen ook
corona krijgen?

Periode: september, oktober, juni, juli
Locatie: schoolomgeving
Begeleiding: NA + ouders

1
3
5
7

2
4
6
8

Hoeveel poten heeft een spin? Welke kleuren zie je buiten?
Hoe voel je waar de wind vandaan komt? Hoe ziet de wereld
er uit als je door een vergrootglas kijkt? Allemaal vragen waar
de leerlingen zich deze les spelenderwijs mee bezighouden.
Er wordt in kleine groepjes buiten bij school gewerkt, waarbij
interactie tussen kind en begeleider belangrijk is.

Leerling De Klaproos

Let op: Begeleiding van ouders nodig!

Water in het park
Periode: september, juni, juli
Locatie: Park Sonsbeek
Begeleiding: NA + ouders

Van boterbloem tot beukenboom
1
3
5
7

Voor leren over water moet je in Park Sonsbeek zijn!
De kinderen lopen langs de beek en de fontein,
over bruggetjes en onder de waterval door. Ze gaan
waterbeestjes vangen in de grote vijver en bekijken
pootafdrukken van vogels. Het is moeilijk droog blijven als
je blaadjes en takjes op het water laat drijven!
Let op: Begeleiding van ouders nodig!
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Periode: september, oktober
Locatie: schoolomgeving
Begeleiding: NA

1
3
5
7

Rond de school is een grote verscheidenheid aan planten
te ontdekken. De kleine boterbloemen lijken niet op de
grote reuzen, zoals de beukenboom. Toch zijn het allebei
planten. Door zoeken, verzamelen, ruiken, vergelijken en
natekenen ontdekken kinderen de overeenkomsten en
verschillen.

2
4
6
8

Schoolsafari
Periode: september, oktober, juni, juli
Locatie: schoolomgeving
Begeleiding: NA + ouders

Beestjes in het water
1
3
5
7

2
4
6
8

Er leven veel dieren rond iedere school. Sommige zijn groot
en laten zich gemakkelijk zien, zoals verschillende soorten
vogels. Veel kleinere diertjes zijn moeilijker te vinden. Met
verrekijkers en vergrootglazen, loeppotjes en verzamelbakken, gaan de kinderen op zoek naar diertjes die net zo sterk
zijn als een olifant of zo goed kunnen sluipen als een leeuw.

Periode: september, oktober, juni, juli
Locatie: schoolomgeving
Begeleiding: NA

1
3
5
7

2
4
6
8

Wat leeft er eigenlijk allemaal in die sloot of vijver in de
buurt van de school? Met de laarzen aan en een schepnet
in de hand gaan de kinderen tijdens deze buitenles op
‘jacht’ naar alles wat zwemt, kruipt, sluipt en glibbert onder
het oppervlak. De allerkleinste diertjes mogen ze zelfs
onder een microscoop bekijken.

Let op: Begeleiding van ouders nodig!

De geheimen van de herfst
Periode: september - november
Locatie: Park Angerenstein, Sonsbeek, Immerloo
Begeleiding: NA

Beuken, berken en andere bomen
1
3
5
7

2
4
6
8

In de herfst maakt de natuur zich op voor de winter. En
dat kun je zien, ruiken, horen, voelen en soms proeven.
Wat geeft de kinderen het meest een herfstgevoel? Wat
verandert er en waarom gebeurt dit eigenlijk? Met een
koffertje vol onderzoeksmaterialen gaan de kinderen aan
de slag met zaden, paddenstoelen en afgevallen bladeren.

Periode: september, oktober
Locatie: schoolomgeving
Begeleiding: NA

1
3
5
7

2
4
6
8

Wat maakt een boom eigenlijk een boom? Waarom zijn
bomen belangrijk voor ons en voor allerlei dieren? En
aan welke kenmerken kun je de verschillende bomen
herkennen? De kinderen vergelijken schors, bladeren,
vruchten en zaden. En natuurlijk valt er van alles te meten:
hoe hoog is die boom, hoe dik en hoe oud?
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Nieuw!
De gure winter
trotseren

1
3
5
7

Periode: januari, februari
Locatie: schoolomgeving
Begeleiding: NA

2
4
6
8

In de winter staat de natuur even stil. Het is koud en er
groeit niets meer wat dieren kunnen eten. Hoe overleven
planten en dieren dit seizoen? Houden alle dieren
misschien een winterslaap? En bomen, doen die dat ook?
Zou dat ook iets voor mensen kunnen zijn? Aan het begin
van de winter diep onder de dekens wegkruipen en pas
wakker worden als de lente begint! In deze buitenles
duiken we in de functie van de winter en komen we er
achter op welke manier de natuur zich beschermt tegen
de kou. Eén ding is zeker: tijdens deze les doen we er alles
aan om onszelf warm te houden!

Nieuw!
Landlopers
(vernieuwde heemtuinles)
Periode: september, oktober, maart - juli.
Locatie: Heemtuin Presikhaaf
Begeleiding: NA

1
3
5
7

2
4
6
8

Welke keuzes zou jij maken als je je land opnieuw zou
mogen ontwerpen? Hoe kom je tegemoet aan de
basisbehoeftes om te eten en te wonen? Welke materialen
heb je nodig? Waar komen ze vandaan? Zijn ze eindeloos
in te zetten? Tijdens het spelen van het spel Landlopers
maken de kinderen kennis met de verschillende
landschappen in de heemtuin en leren ze spelenderwijs
welke grondstoffen deze landschappen te bieden hebben.

Kijk wat ik hier
heb, paardenpoep!
Dat durf ik gewoon
vast te houden!
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Landlopers is een spel gebaseerd op de vroegere
heemtuinles Landschappen in het klein. Met behulp van
het spel, waarin de kinderen een echte stad gaan maken,
leren de kinderen hoe hun eigen handelen van invloed is
op de duurzaamheid van onze samenleving.
Let op: De introductie op school aan de hand van het door
ons aangeleverde instructiefilmpje en de bijbehorende
opdrachten is verplicht. Het filmpje en de opdrachten
zorgen ervoor, dat de tijd in de heemtuin volledig besteed
kan worden aan het spelen van het spel.

Struinen langs de rivier
Periode: september, oktober, juni, juli
Locatie: Meinerswijk
Begeleiding: NA
Duur excursie: 2½ uur

1
3
5
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De natuur laat zich in de uiterwaarden zien van haar
mooiste kant. Van de paden af, met de laarzen in het water
en de modder, gaan de kinderen een ochtend op pad. Ze
bepalen zelf wat ze waar en wanneer doen. Spoorzoeken,
vogels spotten, waterdieren vangen, zaden en vruchten
verzamelen, zelf weerman spelen: het zit er allemaal in!

De kringloop onder je voeten
Periode: oktober, november
Locatie: Park Angerenstein, Sonsbeek
Begeleiding: NA

1
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Heerlijk om in de herfst door grote hopen bladeren te
schoppen. Maar waar blijft dat blad? De natuur verspilt
niets. Bladeren, maar ook al het andere afval van de natuur,
worden weer omgezet in voedingsstoffen (humus) voor
planten en bomen. Tijdens deze les ontdekken de kinderen
het verborgen deel van de kringloop door opdrachten over
schimmels en bodemdiertjes.

Bloemen en insecten
Periode: mei, juni
Locatie: Heemtuin Presikhaaf
Begeleiding: NA

1
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7

2
4
6
8

Door de verschillende landschapjes in de Heemtuin van
Stadsboerderij Presikhaaf vind je hier een grote variëteit aan bloemen. En als je goed kijkt, vallen je direct alle
insecten op die rond de bloemen vliegen. De kinderen
ontdekken hoe bloemen en insecten samenwerken en hoe
ze daar allebei voordeel van hebben. Niet alle insecten en
bloemen gaan goed samen. Soms kan een bloem alleen
door een speciale soort bestoven worden!
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Nieuw
Met de tractor op pad
Periode: maart - juli
Locatie: stadsboerderijen
Begeleiding: leerkracht + ouders

1
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Boerenluchtjes en
mekkerende geiten
Periode: maart - juli
Locatie: stadsboerderijen
Begeleiding: leerkracht + ouders

1
3
5
7

!
2
4
6
8

Is een varken kaal of heeft hij haren? Hebben alle geiten
horens of alleen de mannetjes? En wat moet de boer doen
om goed voor de dieren te zorgen? Met een kruiwagen
en een minitractor met aanhanger gaan de kinderen de
boerderij op. In de aanhanger zitten doosjes met materialen

Stinkende bokken, zachte konijnen, kleurrijke kippen
en mekkerende geiten. Wat kunnen we met onze
zintuigen allemaal zien, horen, ruiken en voelen op de
boerderij? De kinderen gaan op onderzoek naar de
boerderijdieren en hun zintuigen. Welk dier heeft de

en opdrachten. Met de kruiwagen en de scheppen helpen
de kinderen de boer een handje bij het schoonmaken van
het erf.

grootste oren? Waarom heeft een konijn zulke grote
snorharen? Wat gebeurt er met de stinkende poep van
de dieren? Al onderzoekend komen de kinderen van
alles te weten over hun eigen zintuigen en die van de
dieren op de boerderij.

En ze leefden nog
lang en gelukkig
Periode: maart - juli
Locatie: stadsboerderijen
Begeleiding: leerkracht

Nieuw
1
3
5
7

!
2
4
6
8

Het is de slotzin van heel veel sprookjes. Maar wat is er
eigenlijk voor nodig om lang en gelukkig te leven? De
leerlingen denken, met behulp van de piramide van
Maslow, na over welke basisbehoeften ze hebben om
zich fijn, vrij en veilig te voelen. De dieren op de boerderij
zijn voor hun welzijn afhankelijk van de zorgen van de
boerderijmedewerkers. Hoe zorgen zij ervoor, dat de
dieren (die niet in hun natuurlijke omgeving wonen) zich
welbevinden? Tijdens deze speurtocht onderzoeken de
leerlingen hoe het zit met de huisvesting en het welzijn van
de dieren op de boerderij.

Duurzame dilemma’s
voor de boer
Periode: maart - juli
Locatie: stadsboerderijen
Begeleiding: leerkracht

Natuurcentrum Arnhem
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Smeltende poolkappen, aardbevingen in Groningen,
hittegolven in de zomer… De grote vraag hoe we het
beste voor de aarde, en daardoor voor onszelf, kunnen
zorgen komt steeds vaker voorbij. Kinderen stellen er
vragen over maar ook de boer maakt steeds afwegingen
over wat goed is om te doen of juist te laten. Het zijn
dilemma’s, duurzame dilemma’s. Aan de hand van
QR-codes op plekken op de boerderij die te maken
hebben met duurzaamheid, gaan de kinderen de
discussie met elkaar aan. We gaan niet op zoek naar de
juiste antwoorden, wel naar de mogelijke oplossingen
waar kinderen mee komen. De complexiteit van
duurzaamheid, discussies voeren en omdenken komen
tijdens dit boerderijbezoek ruim aan bod.

Meester, daar aan
die boom groeit een kwalnoot!
24

Nieuw

!

Leren in de buitenlucht, tussen de dieren van de stadsboerderijen! Dat kan
met onderstaande, deels nieuwe activiteiten. De zelfgeeflessen vinden onder
begeleiding van de leerkracht plaats, op een dag die jou uitkomt. Bereid je
bezoek voor met het lesmateriaal dat je toegestuurd krijgt zodat de leerlingen
meer uit het bezoek aan de boerderij halen.
NB: De afkorting NA onder het kopje ‘begeleiding’ verwijst naar Natuurcentrum Arnhem.

Met de klas naar een
melkveebedrijf
Periode: hele jaar
Locatie: verschillende melkveebedrijven
Begeleiding: boer en ouders
Kosten: 50 euro
Duur:: 2 uur

Boerderijschool
1
3
5
7

2
4!
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Hoe wordt een koe gemolken? Waarom is er geen stier op
het bedrijf? Waarom staan de kalfjes niet bij de moeder?
Zomaar een paar vragen die voorbijkomen als de kinderen
op een melkveebedrijf rondkijken. Loop met de boer mee
door de stallen en langs de voeropslag. Laat een kalfje aan
je hand sabbelen en zie hoe groot een melkopslagtank is.
De kinderen kijken vast nooit meer hetzelfde naar hun glas
melk.
Dankzij een bijdrage van ZuivelNL betalen scholen slechts
50 euro voor dit bezoek.

Periode: hele jaar
Locatie: stadsboerderijen
Begeleiding: NA + ouders en leerkracht
Kosten: 120 euro per ochtend

1
3
5
7
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Kom met de klas een jaar lang werken op de stadsboerderij!
Niet zomaar wat klusjes, maar het echte werk dat elke
dag gedaan moet worden: het voeren van de dieren, het
uitmesten van het hok, eieren rapen, de akker inzaaien,
voorraden aanvullen en onkruid wieden. Daarnaast gaan
de kinderen onderzoekjes doen naar de werking van een
automatische drinkbak, beestjes in de sloot of de bijenstal.
Het belangrijkste kenmerk van dit project is het
ervaringsgericht leren. Alle aspecten van de ontwikkeling
komen aan de orde: motoriek, zintuigen, taalvaardigheid,
gevoelsleven, doorzettingsvermogen, rekenvaardigheid
en techniek. De leerlingen werken in groepjes onder
begeleiding van de leerkracht en de ouders van de school.
Vanuit Natuurcentrum Arnhem is een echte boer of boerin
aanwezig.
Een klas komt een jaar lang om de week een ochtend naar
de boerderij. Het boerderijschoolproject is een meerjarige
activiteit. Het is de bedoeling dat een school minimaal
enkele jaren achter elkaar met een groep deelneemt.

Andere wensen

Let op: Aan dit project zijn kosten verbonden!

Heb je heel andere wensen voor een activiteit op de
boerderij? Workshop vilten, eieren uitblazen, een rondleiding
door de boer? Een uitstapje met de klas met picknicken in
de boomgaard? Bel of mail je wensen, dan kijken we wat er
mogelijk is en wat eventuele kosten zijn.
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Haal de natuur naar binnen! Ook in de klas op school of op onze stadsboerderijen is
veel te ontdekken. Hoe (over)leven dieren en waar komt ons eten vandaan?
Praktische informatie
De lessen duren vijf kwartier. Ze beginnen standaard om 09:00 uur, 10:45 uur en 13:00 uur. In overleg
kan hier soms van worden afgeweken. Op basis van de inschrijvingen maken medewerkers van
Natuurcentrum Arnhem een indeling, waarbij we zoveel mogelijk met wensen rekening houden.
Let op
Sommige titels van de lessen zijn veranderd. De inhoud is hetzelfde gebleven. Daar waar nieuw staat is
het product dit jaar vernieuwd of is het aanbod nieuw.
NB: De afkorting NA onder het kopje ‘begeleiding’ verwijst naar Natuurcentrum Arnhem.

Over koetjes en
kalfjes
Periode: maart, april
Locatie: Stadsboerderij Presikhaaf
Begeleiding: NA

1
3
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“Dat gele kaartje in het oor van een koe? Daaraan kun
je zien of hij over de datum is”. Kinderen hebben soms
vreemde ideeën bij dieren van de boerderij. Tijdens deze les
ontdekken ze dat een kuiken niet altijd geel is en een varken
niet altijd roze. Dat stro is om op te liggen en hooi om te
eten. En dat lammetjes melk drinken bij de moeder maar
dat ze soms de fles krijgen.
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Klein maar dapper
Periode: mei, juni
Locatie: Stadsboerderij de Korenmaat
Begeleiding: NA
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Leo het lieveheersbeestje is jarig. Hij wil allerlei kleine diertjes op zijn feestje. Maar wat moet hij ze te eten geven. En
welke spelletjes vinden de dieren leuk? Aan de hand van
dit verhaal maken de kinderen kennis met duizendpoten,
vlinders, slakken en veel andere soorten diertjes. Ze leren
wat de dieren eten, hoe ze leven en wat er bijzonder aan ze
is.

Oogsten en eten
op de boerderij

1
3
5
7

Periode: september
Locatie: Stadsboerderij de Korenmaat
Begeleiding: NA + ouders
Kosten: 35 euro per klas
Duur activiteit: 2½ uur

2
4
6
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Welke groenten staan er op de akker? Hoe krijg ik dat
ei onder de kip vandaan en in welke boom hangen
de appels? De kinderen verzamelen ingrediënten en
maken soep, pannenkoeken en appelmoes. Als het
eten klaar is wordt er gezamenlijk gegeten en natuurlijk
afgewassen.

Juf, ben jij een
dierenvriend?
Ik ook!
Kleuter Heijenoordschool

Let op: Aan deze activiteit zijn kosten verbonden. Er
kunnen maximaal vijftien klassen deelnemen!

Duik in het leven 1 2
van waterdieren 3 4
Periode: oktober, november
Locatie: Stadsboerderij Presikhaaf
Begeleiding: NA

1 2

Als de lente komt 3 4
Periode: maart, april
Locatie: Stadsboerderij de Korenmaat
Begeleiding: NA

5 6
7 8

Er zijn dieren die hun hele leven in het water doorbrengen,
dieren die in het water leven tot ze volwassen zijn en dieren
die zowel op het land als in het water kunnen leven. Maar
hoe doen ze dat? Hoe haal je adem onder water? Hoe is
het om met zwemvliezen op het land te lopen? Hoe vind je
je eten als het water troebel is? De kinderen gaan het zelf
ervaren en ontdekken hoe dieren het oplossen.

5 6
7 8

Niks mooier dan de natuur die na de winter
weer tot leven komt. Welke bloemen bloeien het
vroegst? Wat komt er eerst bij een kikkervisje, de
voor- of achterpoten? En hoe moeilijk is het nu om
een stevig nest te bouwen? Na deze les weten de
kinderen de antwoorden op deze vragen.
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Stekels, gif en
schutkleur
Periode: mei, juni
Locatie: Stadsboerderij Presikhaaf
Begeleiding: NA

2
4
6
8

Niemand wil graag opgegeten worden! Ook planten
en dieren niet! Om te zorgen dat dat niet gebeurt
hebben ze fantastische manieren bedacht om
zich te beschermen. Niet gezien worden door een
schutkleur. Vieze smaakjes of gif, met felle kleuren
als waarschuwing. Stekels, doorns of brandharen om
dieren op afstand te houden. Slim, maar soms zijn
de “vijanden” nog slimmer! Na de les kijk je niet meer
hetzelfde naar de planten en dieren buiten!

Dieren in de stad
Periode: januari, februari
Locatie: Stadsboerderij de Korenmaat
Begeleiding: NA

1
3
5
7

1
3
5
7

2
4
6
8

Is de stad alleen voor mensen? Of kunnen dieren hier
ook leven? Welke dieren hebben hun weg naar de stad
gevonden? Waarvoor komen ze naar de stad? Welke gevaren
zijn daar voor ze? En kunnen wij ze een handje helpen?
Maak kennis met de stadsdieren en hun manier van leven.

Kinderklimaattop
Periode: september, oktober
Locatie: eigen klas en stadhuis
Begeleiding: NA + leerkracht

1
3
5
7
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4
6
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Zelf nadenken over oplossingen voor de afname van
biodiversiteit in de stad? En meteen je ideeën en wensen
bespreken in de raadszaal, met echte raadsleden? Dat kan
door met de klas mee te doen aan de kinderklimaattop.
Na een introductieles in de klas gaat de leerkracht met de
kinderen aan de slag. De kinderen verdiepen zich in het
probleem en maken een presentatie van hun oplossingen.
De beste ideeën van een klas gaan naar de Kinderklimaattop
in het stadhuis waar een jury de winnaar kiest. Wie weet
wordt het idee van jouw klas wel echt uitgevoerd!
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!
Nieulews
gast

Escaperoom
Plastic Soep
Periode: flexibel. Beschikbaar v.a. januari
Locatie: eigen klas
Begeleiding: NA

Insecten
Periode: flexibel
Locatie: eigen klas
Begeleiding: NA + leerkracht
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Sommige insecten vinden we leuk (vlinders), van andere
hebben we last (muggen). Van de meeste insecten merken
wij mensen helemaal niets: we zien ze niet eens. Toch zijn
ze over de hele aarde te vinden. In de les leren de kinderen
over de bouw, de voortplanting en ontwikkeling van deze
dieren. En ja, de kinderen kunnen ook insecten leren eten.
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‘Plastic soep… wat kun jij er aan doen?’ Deze vraag staat
centraal in deze escaperoom. In dit spannende spel met
fysieke puzzels en een digitale game volgen leerlingen de
route van plastic zwerfafval van het ontstaan tot in de oceaan.
Onderweg gaan zij uitdagingen aan rond afvalscheiding,
geografie van rivieren en het dierenleven in de zee. Ook
ontmoeten zij helden die strijden tegen plastic soep. De grote
vraag aan de leerlingen is: ‘word jij ook een held in de strijd
tegen de plastic soep?’ Het spel wordt gespeeld met één
groep, in het klaslokaal onder begeleiding van een gastdocent.
Let op: Een digibord is hierbij noodzakelijk!

Let op: Voor deze les komen we naar school toe. De les
wordt ingezet bij ruimte in het rooster van andere lessen.
De periode ligt daarmee niet vast.

Escaperoom Sporen
Periode: oktober, november
Locatie: Stadsboerderij de Korenmaat
Begeleiding: NA

1
3
5
7
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Een hoop veren, slordig afgebroken takken, een spoor
van pootafdrukken verdwijnt in het veld. Wat is hier
gebeurd? Wie heeft het gedaan? In deze “escape the
classroom” zoeken en volgen de kinderen diersporen om
antwoord te kunnen geven op deze vragen. Lukt het ze
om de code te kraken?
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!
Nieulews
gast

Gastles met de korenslang 1 2
Periode: hele jaar
Locatie: eigen klas
Begeleiding: NA

3 4
5 6
7 8

Vind je het leuk om met de kinderen meer te weten te
komen over onze korenslang maar weet je niet goed
hoe je hem moet hanteren en wat er allemaal over te
vertellen valt? Schrijf je dan in voor een gastles! Wij
komen met de slang naar school en vertellen over
schubben, vervellen, bewegen, eieren, hanteren, en
waarom hij steeds z’n tong uitsteekt!
Let op: Na aanmelding nemen wij contact op om
een datum af te spreken!
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Of je nu konijnen, hamsters, wandelende takken, landschildpadden of
agaatslakken zoekt, of een lespakket of louppotjes voor op school nodig hebt:
Natuurcentrum Arnhem heeft veel dieren en allerlei materiaal te leen.
Onze Dierotheek is te vinden op Stadsboerderij de Korenmaat en leent dieren
uit om in de klas te verzorgen. Op deze manier komen leerlingen in contact met
levende dieren.

Gebruiksvoorwaarden
•

De school haalt en brengt de dieren zelf.
Vanwege het dierenwelzijn kunnen dieren
alleen met de auto worden opgehaald. Rijd
de auto tot aan de Dierotheek, zodat de
dieren zo kort mogelijk buiten zijn. Let hier
ook op bij school.

•

Dieren moeten uiterlijk op vrijdag om 15.30
terug zijn in de Dierotheek i.v.m. voeren en
gezondheidscheck.

•

De school is verantwoordelijk voor goede
zorg voor de dieren.

•

Leerkrachten roosteren zelf wanneer ze een
dier willen lenen.

•

Natuurcentrum Arnhem beslist in sommige
situaties dat een dier even niet naar een
school kan (ziekte, vervellen, etc.). We bellen
in dat geval naar school om een oplossing te
zoeken.

•

De dieren worden maximaal één week
uitgeleend. Korter kan natuurlijk altijd.

•

Helaas worden gereserveerde dieren niet altijd opgehaald. De kosten hiervoor (€ 55,-)
brengen we wel in rekening.

Dier van de week
Periode: verschillend per dier
Locatie: eigen klas
Begeleiding: leerkracht

1
3
5
7
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4
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Door voor een dier te zorgen leren kinderen dat
dieren andere dingen nodig hebben dan zijzelf
en dat de belangen van een dier soms voor hun
eigen wensen gaan. Doordat het dier langere tijd
in de klas is, kunnen ook kinderen die angstig
zijn het dier beter leren kennen en misschien
hun angst deels overwinnen.
Je kunt kiezen voor een dier uit één van de
volgende diergroepen:
zoogdieren
vogels		
reptielen
			
amfibieën
vissen		
insecten
			
			
weekdieren

konijn, cavia, hamster, rat, muis
parkiet, lachduif
slang, hagedis, (skink), landschildpad, waterschildpad
vuurbuikpad
goudvis
sprinkhanen, kakkerlakken, wandelende takken, flappentak, fruitkevers, krekels
agaatslak

Bij het lenen van deze dieren krijg je een
boekje mee met informatie over de verzorging
en korte opdrachten voor de kinderen.

jaarprogramma basisonderwijs 2021 - 2022

31

Cavia en hamster
Periode: hele jaar
Locatie: eigen klas
Begeleiding: leerkracht

Wormen
Periode: hele jaar
Locatie: eigen klas
Begeleiding: leerkracht

1
3
5
7

2
4
6
8

Waarom zijn wormen zo belangrijk voor een gezonde
bodem? Je kunt het zien met de wormencuvette. Dit zijn 2
glazen plaatjes met daartussen verschillende laagjes grond
en blaadjes bovenop. Kijk wat er gebeurt als de wormen
in de cuvette rondkruipen en stel je een bodem zonder
wormen voor…

Leerling Jozef Sarto

2
4
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Wat zijn de verschillen tussen een cavia en een
goudhamster? Er is aandacht voor dag- en nachtdieren en
het spelen en bewegen van deze dieren. In het lespakket
zitten ook handpoppen. Daarnaast is er een handleiding met
verschillende mogelijkheden om rondom de hamster en
cavia aan het werk te gaan: spelopdrachten, ideeën voor het
speellokaal, knutsels en werkbladen.

Slakken
Periode: september - november, maart - juli
Locatie: eigen klas
Begeleiding: leerkracht

Hé, deze muis heet
een spitsmuis.
Die staat vast vaak
in de file!
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Zo traag als een slak? Maar hoe snel kan hij eigenlijk? Je
krijgt een bak met verschillende soorten huisjesslakken en
glaasjes om de slakken op te laten kruipen. Samen met de
kinderen ontdek je hoe slakken eten, kruipen en kijken.

Vlinders in de klas
Periode: april - juni
Locatie: eigen klas
Begeleiding: leerkracht
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Fascinerend om te zien hoe een vlinder uit een pop kruipt.
Buiten in de natuur zul je niet vaak het geluk hebben om
dit mee te maken. Door vlinders in de klas te halen kun je
het met de klas toch zien! Daar moet eerst nog wel wat voor
gebeuren! Voor dit project krijg je piepkleine eitjes van het
koolwitje. De verrassing is groot als daar na een paar dagen
de minirupsjes uitgekomen blijken te zijn. In de loop van de
weken zie je de rupsen groeien, tot het moment dat ze een
plekje hoog in de bak zoeken waar ze zich gaan verpoppen.
Daarna duurt het niet lang meer…
Let op: Het materiaal blijft 5 weken op school!
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Hagedis en salamander
Periode: hele jaar
Locatie: eigen klas
Begeleiding: leerkracht

1
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De hagedis en salamander lijken op het eerste gezicht erg
op elkaar. Toch horen ze bij heel verschillende diergroepen.
Een week lang hebben de kinderen de gelegenheid om
nader kennis te maken met deze dieren en ze te vergelijken.

Insecten
Periode: hele jaar
Locatie: eigen klas
Begeleiding: leerkracht
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Insecten kennen we allemaal. Soms vinden we ze mooi, soms
lastig of eng en soms zelfs lekker om te eten! Met insecten
in de klas heb je de kans om deze bijzondere beestjes rustig
beter te leren kennen.
Groep 3, 4
treksprinkhanen, wandelende takken, fruitkevers, een kort
filmpje over vlinders en een fotoboek over kevers.
Groep 5, 6
tropische meeltorren, meelwormen, poppen, wandelende
takken, fruitkevers en veldkrekels.
Groep 7, 8
meeltorren, meelwormen, poppen, flappentak, sissende
kakkerlak en een treksprinkhaan.

Voortbeweging bij dieren
Periode: hele jaar
Locatie: eigen klas
Begeleiding: leerkracht
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Lopen, vliegen, kruipen, zwemmen... Dieren (en mensen)
kunnen zich op veel verschillende manieren voortbewegen.
Aan de bouw van een dier kun je vaak al zien waar hij goed in
is. Tijdens dit project komen er drie dieren in de klas.
De kinderen vergelijken de voortbeweging van de dieren
met elkaar en ook met zichzelf. De dieren zitten in drie
aparte hokken. Houd hier rekening mee bij het vervoer.
Groep 3, 4
rat, lachduif en waterschildpad
Groep 5, 6
grasparkiet, muis en waterschildpad
Groep 7, 8
treksprinkhanen, grasparkiet en ribbensalamander
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In een leskist vind je uitgewerkte lessen en materialen rond een thema.
Een eigen natuurles geven is daarmee een koud kunstje.
Gebruiksvoorwaarden
•
•
•
•
•
•

Lessen met leskisten worden uitgevoerd door de leerkracht zelf.
Handleidingen van de leskisten staan in de digitale catalogus zodat een leerkracht die al kan
bekijken voor de kist op school komt.
Leskisten bevatten materialen voor meerdere lessen binnen het thema. De uitleentermijn is 2½ 		
week.
Leskisten worden op school bezorgd en neergezet bij het NME-punt in de school.
De leskisten worden weer opgehaald door Natuurcentrum Arnhem. De leerkracht is 			
verantwoordelijk voor het schoon en volledig klaarzetten van de leskist bij het NME-punt. Wanneer
de kisten niet klaarstaan brengt de leerkracht ze zelf terug, voor donderdag 12:00 uur.
Bij ontbrekende, vieze of ernstig beschadigde materialen worden kosten in rekening gebracht.

Boter- en kaasset
Locatie: eigen klas
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Het is spannend om te zien hoe melk door stremsel
verandert in een stevige massa. En hoe je daar door snijden
en persen een kaasje van kan maken. In de kist zit een
complete miniset voor het maken van boter en kaas: een
kaaspers om de zelfgemaakte kaasjes te persen en een karn
om boter mee te maken. De leerkracht zorgt zelf voor de
ingrediënten.

Oud papier, nieuw papier
Locatie: eigen klas
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In Nederland wordt 85 procent van het oud papier
ingezameld en gebruikt als grondstof voor nieuw papier.
Dat scheelt alleen al in Nederland 7 miljoen bomen per
jaar! Maar hoe gaat dat eigenlijk, papier maken? Maak zelf
nieuw papier van oud papier: zaaipapier, schrijfpapier met
gedroogde bloemen of confetti erin verwerkt, papier in
verschillende kleuren... Prachtig papier voor het schrijven van
een brief, een gedicht of als lijstje voor een foto!

Even d’r uit
Locatie: schoolomgeving
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Buiten leren! Kinderen kunnen zich beter concentreren en
verwerken de opgedane kennis beter. Moeilijk om de stap
naar buiten te maken? Met de opdrachtkaarten van Even d’r
uit wordt het een stuk makkelijker! In de kist vind je kaarten
per bouw voor taal, rekenen, techniek, filosofie en kunst.
Want buiten leren gaat niet alleen over de natuur, maar
buiten is een rijke leeromgeving voor alle vakken!

Weg met zwerfafval!
Locatie: eigen klas en schoolomgeving

1
3
5
7

2
4
6
8

Maak je eigen omgeving weer mooi! Heb je ook genoeg
van alle rommel in de struiken in de wijk? Ga naar buiten en
maak samen met de kinderen de schoolomgeving schoon.
Afvalgrijpers, handschoenen en hesjes zitten in de kist. Om
het af te maken kun je met de kinderen zaadbommetjes
maken en die op kale plekken gooien. Binnen een paar
maanden zie je overal bloemen in plaats van afval.
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Smaaklessen
Locatie: eigen klas
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Hoe wordt sinaasappelsap gemaakt? Smaakt een
biologische appel anders dan een gewone? En wie durft
rode appelmoes te proeven? De leerlingen vinden de
antwoorden door zelf te proeven en te ervaren. Ze leren
spelenderwijs over de herkomst van eten en gezondheid.
Tijdens Smaaklessen ontdekken ze bovendien dat ze veel
grotere smaakavonturiers zijn dan zij (en hun ouders) ooit
voor mogelijk hielden.

Lieve beest
Locatie: eigen klas en schoolomgeving

1
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7

Locatie: eigen klas

1
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Job vindt een veer
Locatie: eigen klas en schoolomgeving
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Job vindt een veer in de tuin van de buurvrouw en wil
graag weten waar die veer vandaan komt. Met dit verhaal
en een memoryspel worden de kinderen nieuwsgierig
gemaakt naar de vogels in hun omgeving. Richt een vogel
ontdekhoek in met de materialen uit de kist en maak een
keuze uit de 11 “vogel-doe-kaarten” om met de kinderen
op ontdekkingstocht te gaan naar de vogels, hun geluiden,
veren en pootafdrukken.
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4
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Kinderen komen overal bijen tegen, zowel bij huis als bij
school. Maar wat doen ze daar eigenlijk? Waarom zitten ze
op de bloemen? Waar vliegen ze weer naartoe? De handpopbij uit de kist vertelt verhalen en geeft antwoord op deze
vragen. De minibijenkorf, bijenkast, het imkergereedschap
en de bijenproducten maken het verhaal compleet.
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Locatie: schoolomgeving

1
3
5
7

Vijftien kabouters nodigen de kinderen uit om in de
omgeving van de school te ruiken, te proeven, te kijken en te
luisteren. Zo ontdekken de kinderen spelenderwijs de natuur
in de schoolomgeving. Extra begeleiding, door bijvoorbeeld
enkele ouders, is nodig. Er is een kist voor lente / zomer en
een voor herfst / winter.

Jonge kinderen kunnen eindeloos naar kleine diertjes
zoeken. Lieveheersbeestjes zijn favoriet, want het zijn de
knuffeldiertjes onder de insecten. Met deze leskist kun je
aan de gang met deze ‘lieve beestjes’. Buiten zoeken naar
verschillende soorten, larven en eieren. Maar ook stippen
tellen, puzzels maken, boekjes lezen en lieveheersbeestjes
vouwen.

De bij en jij

Kabouterpad

Alles voor een pannenkoek
Locatie: eigen klas
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Wat heb je nodig voor het bakken van een pannenkoek? En
waar komen de ingrediënten vandaan? De kinderen melken
een kunstkoe, malen graankorrels en kijken wat er in een ei
zit. En natuurlijk eet de hele klas pannenkoeken!
De leerkracht zorgt zelf voor de ingrediënten.
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Tante Door’s buitenboek
Locatie: eigen klas, schoolomgeving
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Tante Door, een buurvrouw van school, gaat op vakantie. Elke
dag stuurt ze de kinderen een kaart met daarop een verhaal
over wat ze heeft beleefd. Tante Door’s belevenissen draaien
om de zintuigen. De kinderen krijgen zeven ansichtkaarten:
één ter introductie, één per zintuig (zien, voelen, horen,
ruiken, proeven) en één ter afsluiting. Naar aanleiding
hiervan gaan de kinderen zelf naar buiten en maken ze een
boek, het buitenboek.

Ik groei!
Locatie: eigen klas
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Hoe zien mensen er uit in verschillende levensfasen?
Hoe groeit je lijf? Wat kun je op welke leeftijd? En welke
dingen kun je juist niet meer als je ouder wordt? De kinderen
bekijken en meten mensen uit zeven levensfasen. In de
laatste les vergelijken we de zorg bij mensenkinderen en bij
dieren.

Kluts
Locatie: eigen klas
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Op een dag staan in de klas 8 dieren uit 8 verschillende
leefomgevingen. Aan elk dier hangt een kaartje: “Ik ben de
kluts kwijt”. Ze weten niet meer waar ze wonen, wie hun
buren zijn, voor wie ze moeten oppassen of wat ze graag
lusten. Kunnen de kinderen helpen om de “kluts” weer terug
te vinden?
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Verhalen uit bomenland
Locatie: eigen klas
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Bomen spelen in deze leskist een hoofdrol. Kinderen
kunnen zich, door middel van verhalen, even in een boom
verplaatsen en krijgen er waardering voor. Ze luisteren
niet alleen, maar doen ook zelf ervaringen op door de
opdrachten: verkleden als een boom, een schaduwspel of
het maken van een seizoensbol. De lessen houden rekening
met de sociale vaardigheden en waardenontwikkeling.
De kinderen komen zelf aan het woord en vertellen wat ze
hebben beleefd.

Cool cat
Locatie: eigen klas
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Kat Arie wil weten hoe dieren zich warm houden en hoe ze
zichzelf kunnen afkoelen. De dieren vertellen hem allerlei
verhalen, maar Arie twijfelt of ze hem niet voor de gek
houden. De kinderen doen proefjes om te onderzoeken
of deze verhalen wel of niet kloppen. Daarna bekijken ze
warmtefoto’s van dieren om te zien waar deze de meeste
warmte verliezen en waar ze goed geïsoleerd zijn. En hoe zit
dat eigenlijk bij mensen?

Bezige bijen
Locatie: eigen klas
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Wat heeft de bij nodig en wat kun je zelf voor de bijen doen?
Relaties staan in deze leskist centraal: relaties tussen de
bijen onderling, tussen de bijen en de imker en de bij en zijn
omgeving. De kinderen leren over de rol van de koningin,
de werksters en de darren. Ze kijken naar de leefomgeving
van de bij en komen erachter wat een imker doet. Misschien
komt er wel een echte imker in de klas?

Het weerbericht

Locatie: eigen klas, schoolomgeving
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De weermannen en -vrouwen staken, omdat ze steeds
commentaar op hun weersvoorspellingen krijgen. Voor de
klas zit er niets anders op dan zelf een weerbericht te maken.
Daarvoor moet je natuurlijk weten welke dingen in een
weerbericht voorspeld worden en hoe je die kunt meten.
De kinderen meten temperatuur, neerslag, windkracht en
windrichting en ze leren hoe je wolken kunt gebruiken bij je
weersvoorspelling.

Professor van Wiegen
ziet ze vliegen
Locatie: schoolomgeving
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De leerlingen krijgen van Professor van Wiegen een brief
met daarin de vraag of de leerlingen hem willen helpen bij
het afronden van zijn vogelonderzoek. Binnenkort moeten
de resultaten zelfs gepresenteerd worden in een boek.
Professor van Wiegen klimt voor zijn onderzoek vaak in
bomen om de vogels te observeren en te fotograferen. Nu is
hij uit de boom gevallen en heeft hij een hersenschudding
en last van geheugenverlies. Aan de leerlingen stuurt hij
een kist met daarin materialen van het onderzoek en een
aantekeningenboekje, vol met schetsjes en krabbels over
de ontdekkingen die hij reeds deed. Kunnen de leerlingen
zijn onderzoek voortzetten zodat de professor toch zijn
resultaten kan presenteren?

Waterleven
Locatie: eigen klas en schoolomgeving
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Ga met de kinderen naar de sloot om te ontdekken wat er
allemaal in het water leeft. De kinderen gaan aan de slag
met schepnetten, waterbakken, loeppotjes en zoekkaarten.
Ze verwonderen zich over de verschillende visjes,
bloedzuigers en waterkevers en zorgen dat alle dieren aan
het eind van de les weer terug komen in de sloot.
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Diersporen
Locatie: eigen klas en schoolomgeving
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Drukte in
het donker

Nieuw

(Beschikbaar v.a. januari 2022)
Locatie: eigen klas, thuisomgeving

!
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Het dier is al weg maar je kunt nog steeds zien dat hij er
geweest is. Hoe? Door poep, loopsporen, haren en veren of
vraatsporen. De kinderen proberen uit te vinden van welk
dier de sporen zijn die in de leskist zitten. Daarna gaan ze
naar buiten om zelf sporen te zoeken en een gipsafdruk te
maken van een pootafdruk.

Overdag zien we vaak dieren om ons heen. Een merel die
door een tuin hipt, of een konijn in het veld. Maar van wie is
de nacht? Wie worden er wakker als wij liggen te slapen? In
deze leskist vind je nachtcamera’s die je gebruikt om dieren
vast te leggen in het donder. De leerlingen nemen ze mee
naar huis en zetten ze een nacht in hun tuin. Wie kunnen
zij betrappen? Het is iedere keer weer een verrassing wat er
allemaal voorbij komt!

Afval, verzin wat beters

Bomen? Boeien!

Locatie: eigen klas, schoolomgeving
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Hoe verminder je afval en hoe werkt recyclen? De kinderen
leren dat er grote verschillen zijn in de wijze waarop
producten zijn verpakt. Door zelf boodschappen te gaan
doen, ontdekken ze dat ze invloed hebben op de afvalberg.
Het afval dat toch ontstaat kan gescheiden worden, om als
grondstof opnieuw gebruikt te worden. Met een afvalspel
kunnen de kinderen laten zien of ze weten welk afval in
welke bak moet.

Casa di Luca
Locatie: eigen klas
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Hoe maak je een huis met zo min mogelijk verlies van
warmte? Luca is een Italiaanse jongen die in Nederland is
komen wonen. Hij gaat een hut bouwen in de tuin en vraagt
kinderen hulp bij het uitzoeken van de meest geschikte
materialen voor vloeren, ramen, dak en muren. Met de
gevonden informatie maken de kinderen een model van de
hut waarbij ze het warmteverlies kunnen meten en waarna
ze de hut eventueel kunnen aanpassen. Als afsluiting denken
ze na over de meest geschikte plekjes in de tuin.
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Locatie: eigen klas, schoolomgeving
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Bomen zijn overal. Ze zijn zo vanzelfsprekend in onze
omgeving dat we er vaak niet meer op letten. Maar er valt
veel te ontdekken aan bomen en je kunt er veel mee doen!
In de leskist vind je een set van zeventig opdrachten over
bomen. Van taal en rekenen tot creatief, wereldoriëntatie
en filosofie. Voor sommige opdrachten ga je naar buiten en
voor andere kruip je achter de computer. De ontdekkingen
van de kinderen komen op bladvormige post-its die worden
opgehangen op een poster. Zo wordt voor iedereen duidelijk
dat bomen boeien!

De gamer en de ballerina
Locatie: eigen klas
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De gamer en de ballerina zijn vrienden. De gamer eet veel
en beweegt te weinig, de ballerina beweegt veel maar eet
te weinig. Allebei niet echt gezond! Met een spel zoeken
de kinderen uit hoe ze hun energieverbruik en -inname in
balans kunnen brengen. Maar dan komen ze er achter dat
balans in energie alleen, niet voldoende is. De samenstelling
van je eten is net zo belangrijk!

Energie
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Locatie: eigen klas
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Welke energie gebruiken we in huis? Stroom, aardgas, olie...
Sommige soorten energie zijn duurzamer dan andere. Hoeveel energie gebruiken de lampen en apparaten op school?
Met een energiemeter kun je het meten. De verschillen zijn
soms groot! De kinderen leren over de verschillende soorten
energie, over isolatie van huizen en energiebesparing.

Gezond = happy, groot & sterk

Plastic soep, linke soep
1
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Locatie: eigen klas
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Wat is gezond leven? Wat betekent dat voor je keuze van
voeding en voor hoeveel je beweegt? Hoe kun je gezond
koken. Hoe zorg je voor voldoende ontspanning en hoe
draag je bij aan een gezonde leefomgeving? Dit zijn de 5
thema’s die in 5 weken aan de orde komen. Met spelletjes,
discussie, een tentoonstelling, kookles, massage en bewegen
in de klas zijn de kinderen actief bezig om naar hun eigen
leefstijl te kijken en worden ze gestimuleerd om zelf stappen
te maken naar een gezondere manier van leven.

Schoon of snel?
Locatie: eigen klas

!
Nieuesw
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Zwerfafval en met name plastic vormt een bedreiging voor
onze planeet. Een afvalzakje dat in het water valt, drijft zo
mee naar zee, en sommige verzorgingsproducten bevatten
microplastics die via de badkamer en het riool in onze rivieren terechtkomen. Op zee vormt al dat plastic de zogenaamde ‘plastic soep’ en die is schadelijk voor mens en dier. De
kinderen gaan plastics onderzoeken, maken zelf bioplastic
en onderzoeken welke verzorgingsproducten microplastics
bevatten.

Let op: De kist blijft 5 weken op school!

Nieuw
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Locatie: eigen klas

gastl
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Hoe ga je naar de stadsboerderij? Lopend of met de auto?
Lopen duurt langer maar veroorzaakt geen CO2 uitstoot.
Met de auto ben je er snel maar dat is minder schoon. Met
dit spel reizen de kinderen door de stad Arnhem waarbij ze
telkens de keus maken: reis ik schoon of reis ik snel (of kan
dat soms samengaan?) In de kist vind je 5 spellen waar 4-8
kinderen mee aan het werk kunnen

Het visserijspel,
keuzes voor de toekomst
Locatie: eigen klas
Begeleiding: NA
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Werk je aan een toekomstgericht thema? Gaat het over
landbouw/visserij? Raakt je thema de onderwerpen rondom
duurzaamheid? Wil je je kinderen handvatten geven om op
een goede manier met elkaar in discussie te gaan?
Dan is het visserijspel een heel goed middel om het gesprek
op gang te brengen over de keuzes die we maken voor de
toekomst.
Een medewerker van Natuurcentrum Arnhem komt in je
groep en speelt het spel met de kinderen. Het enige dat je
hoeft te doen, is je groep van tevoren indelen in maximaal
6 groepjes van 3 tot 5 kinderen. En na afloop natuurlijk het
gesprek gaande te houden over duurzame keuzes voor de
toekomst!
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Set microscopen:
groot, groter, grootst
Locatie: eigen klas
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Met loepjes, microscopen en binoculairs duiken de kinderen
in de wereld die we met het blote oog niet zien. Ze maken
lensjes met waterdruppels, bekijken de preparaten die in
de kist zitten en maken zelf preparaten van uienschillen en
schimmels.

Vogels in de schoolomgeving
Locatie: eigen klas en schoolomgeving
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Met verrekijkers en vogelzoekkaarten gaan de kinderen
buiten op zoek naar vogels in de omgeving van school. Dat
valt nog niet altijd mee, want kijken met een verrekijker moet
je eerst leren! Welke soorten zie je het hele jaar door en welke
soorten maar een deel van het jaar?

Windenergie,
keuzes voor de toekomst

Locatie: eigen klas

1
3
5
7

2
4
6
8

Waarom zetten we eigenlijk niet in elke wijk en op elk hoog
gebouw een windmolen? Wind is er bijna altijd in Nederland.
En er is genoeg van, terwijl olie, kolen en gas opraken.
Met deze keuzekist werken de leerlingen aan hun eigen
waardenvorming. In negen stappen formuleren ze hun eigen
standpunt. Ze gaan op zoek naar argumenten, bijvoorbeeld
via internet. Leerlingen gaan met elkaar in discussie en
presenteren tenslotte de visie van hun groepje.
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De tijdreis (fossielen)

Locatie: eigen klas

1
3
5
7

2
4
6
8

Ga met professor Steentjes op reis door de oertijd. Aan de
hand van een tijdlijn met illustraties leren de kinderen over
dinosauriërs en fossielen. Hoe zijn deze ontstaan? De tijdreis
bestaat uit drie kisten. Er is een kijkkast met een reis door
de tijd in tekeningen. Verder is er een kist met fossielen
en een kist met de handleiding, boeken en een map met
kopieermodellen.

Waterkringloop
Locatie: eigen klas

1
3
5
7

Verdamping, neerslag, grond- en drinkwater en riool:
allemaal onderdelen van de waterkringloop. De leerlingen
doen in tweetallen eenvoudige proefjes en onderzoekjes.
Als afsluiting spelen ze een bordspel tegen drie andere
tweetallen waarbij ze zelf de kringloop doorlopen. Hierbij
hebben ze de antwoorden nodig van de vorige lessen. Wie
heeft het beste geheugen?

2
4
6
8
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Materiaalzendingen bestaan uit concreet (verbruiks-) materiaal waarmee je
direct aan de slag kan. Lesideeën en werkbladen worden meegeleverd.
Gebruiksvoorwaarden
•
•
•

Na afloop hoeft er geen materiaal naar Natuurcentrum Arnhem teruggebracht te worden.
Materiaalzendingen worden afgeleverd bij het NME-punt van de school.
Natuurcentrum Arnhem bestelt materiaal enkele maanden van tevoren. Annuleren is 			
daarom niet mogelijk.

Moestuinieren in de klas
Periode: april
locatie: eigen klas
begeleiding: leerkracht
Kosten: € 7,50

1
3
5
7

2
4
6
8

Wat is er leuker dan je eigen sla of radijsjes te zaaien, op
te kweken en op te eten? Verwonder je met de kinderen
over de verschillen tussen de zaden. Ontdek wat planten
nodig hebben om te groeien en geniet met elkaar van
een maaltijd van zelf gekweekte groenten en kruiden.
In het pakket vind je verschillend zaai- en pootmateriaal
en gewasbeschrijvingskaarten met uitleg over zaaien,
verzorging en oogst. Je moet zelf zorgen voor potjes en
potgrond.

Vogels in de winter
Periode: januari, februari
locatie: eigen klas
begeleiding: leerkracht
Kosten: € 7,50

44

1
3
5
7

Champignons en
andere paddenstoelen
Periode: oktober (na de herfstvakantie)
Kosten: € 7,50

2
4
6
8

Denk je aan herfst, denk je aan paddenstoelen! Soms
onopvallend, soms direct herkenbaar met een rode hoed
met stippen. Soms vind je ze op de bodem, soms op hout.
Met een kweekset voor champignons ontdekken kinderen
in de klas hoe paddenstoelen groeien (en hoe ze smaken!).
Daarnaast gaan ze natuurlijk buiten op onderzoek.

2
4
6
8

Insectenhotel
Periode: maart, april
Locatie: eigen klas
Begeleiding: leerkracht
Kosten: € 7,50

Hoe leuk is het om vanuit je klaslokaal buiten vogels te zien!
Lok de vogels naar de school met de vetbollen en zaden
uit het pakket. Eten alle vogels van dit voer? Of zijn er ook
vogels die liever iets anders krijgen? En hebben ze ook
water nodig? Ontdek met de raamstikkers welke vogels
in de winter rond de school leven en waar je ze aan kunt

De wilde bij kan onze hulp wel gebruiken, want er
zijn steeds minder van deze waardevolle bestuivers!
Naast een tuin vol bloemen, hebben ze ook genoeg
geschikte plekken nodig om hun eitjes te kunnen
leggen. Daarom is het maken en ophangen
van een bijenhotel zo’n goed idee! Met deze

herkennen: grootte, kleur, vorm van de snavel… Aan het eind
van het project kijken kinderen met andere ogen naar de
vogels in hun omgeving.

materiaalzending ontvang je genoeg materiaal om
zo’n prachtig hotel te bouwen. Ga ermee aan de
slag, de bijen zullen je dankbaar zijn!

Natuurcentrum Arnhem

1
3
5
7

1
3
5
7

2
4
6
8

Bij Natuurcentrum Arnhem
leen je ook:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

plastic aquariumbakken
loupes en louppotjes
verrekijkers, zoekkaarten
afvalgrijpers
nesten (vogels, wespen)
opgezette dieren (vogels, vos, eekhoorn, das enz.)
microscopen
activiteitenbox energie
flessenpeller (te leen tegen betaling)
wateroverlasttafel (te leen tegen betaling)
sappentrapper (te leen tegen betaling)

Neem hiervoor contact op met ons secretariaat:
tel. 026-7029000
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In en rond Arnhem zijn meer organisaties die zich bezighouden met educatie
over natuur en duurzaamheid. Het aanbod is divers. Hieronder vind je een
overzicht met een korte opsomming van activiteiten. Heb je interesse, dan kun je
rechtstreeks met de betreffende organisatie contact opnemen.
Let op:
Aan de meeste van deze activiteiten zijn kosten verbonden. In het digitale inschrijfsysteem staat een
link waarmee je rechtstreeks met de verschillende organisaties contact kunt opnemen.
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Koninklijke Burgers’ Zoo
Schoolreisje

1 2 3 4 5 6 7 8

Expert in de klas

1 2 3 4 5 6 7 8

Lespakket ‘zorgen voor dieren’

1 2 3 4 5 6 7 8

Lespakket ‘beroepen in de dierentuin’

1 2 3 4 5 6 7 8

Met een schoolreisje naar Burgers’ Zoo komen de
kinderen oog in oog te staan met haaien, stokstaartjes en
aardvarkens. Om van tevoren alvast in de stemming te
komen kun je een expert uitnodigen in de klas. Hij vertelt
alles over de dierentuin en kinderen kunnen al hun vragen
stellen. Je kunt ook met de kinderen van tevoren aan het
werk met één van de lespakketten.
Meer informatie en boekingsformulier:
www.burgerszoo.nl/scholen

Imkervereniging
Bezoek bijenstal

1 2 3 4 5 6 7 8

Op bezoek bij de bijenstal in park Angerenstein?
Afhankelijk van het seizoen en het weer gaat de bijenkast
open. De kinderen gaan op zoek naar de koningin en leren
het verschil tussen werksters en darren. Ze zien de cellen
met honing en beseffen wat de rol van de bijen is bij de
bestuiving van bloemen en hoe belangrijk ze zijn voor ons
voedsel. De beste tijd voor een bezoek is mei-juni.
Aanvragen bezoek: secretaris@debijenstal.nl

Nederlands Watermuseum
Familie Spatter

1 2 3 4 5 6 7 8

Op ontdekkingstocht met Pinguïn

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8

Water in je lijf, binnen en buiten
Tuin van de toekomst
Waterkracht, een bron van energie
Te veel, te vies, te weinig water
3D Waterkaart Nederland

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

8
8
8
8

Het Nederlands Watermuseum is een echt doe-museum over het
belang van water in ons leven: waar komt schoon drinkwater vandaan?
Wat is het belang van dijken en hoe werken sluizen? Hoe zorgen we
dat de stad klimaatbestendig wordt? In het museum en het waterlab
kunnen kinderen actief op zoek naar antwoorden.
Meer informatie en aanmelden: www.watermuseum.nl
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Nationaal Park De Hoge Veluwe
Museonder speurboekje

1 2 3 4 5 6 7 8

Excursie met Natuurgids

1 2 3 4 5 6 7 8

Moeffie ontdekkingstocht

1 2 3 4 5 6 7 8

Suske en Wiske Avonturentocht

1
1
1
1

Opdrachtenboekje Museonder
Rondleiding Jachthuis St. Hubertus
Knapzakroute

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

8
8
8
8

Basisscholen kunnen De Hoge Veluwe gratis bezoeken. In
het park is van alles te beleven. Binnen, in ons klaslokaal,
of buiten. Op eigen houtje of met een gids. Verken het
bos en speur naar wilde dieren. Spring op een witte fiets,
ren door het stuifzand en leef je uit in de speeltuin. Beleef
het erfgoed in Jachthuis St. Hubertus of ontdek de wereld
onder je voeten in het ondergrondse museum Museonder.
Meer informatie en aanmelden:
www.hogeveluwe.nl/scholen

			

Nationaal park Veluwezoom

Begeleid door de boswachter:
Natuurbelevingstocht
Waterdiertjes
Insecten
Diersporen
Bomen en het Wood Wide Web
Wolven

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7

8
8
8
8
8
8

Begeleid door de leerkracht:
Victor Vos

1 2 3 4 5 6 7 8

Brammetje ’t lammetje

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8

Seizoensspeurtocht
Schatten van OERRR

Natuurmonumenten heeft in Rheden een uitgebreid aanbod van
activiteiten. Je kunt kiezen om samen met de boswachter of zelf
met de kinderen op “natuuravontuur” te gaan in de bossen rond het
bezoekerscentrum.
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Waterschap Rijn en IJssel
(Scholen in Arnhem-Noord)
Gastlessen op school

1 2 3 4 5 6 7 8

Gratis vervoer naar het Nederlands
Watermuseum (1 klas per school)

1 2 3 4 5 6 7 8

Bezoek rioolwaterzuiveringsinstallatie
in Duiven met proefjescircuit

1 2 3 4 5 6 7 8

Meer informatie en aanmelden: www.wrij.nl

Waterschap Rivierenland
(Scholen in Arnhem-Zuid)
Gastlessen op school

1 2 3 4 5 6 7 8

Digitale lesmodule
‘Droppie water’

1 2 3 4 5 6 7 8

Excursies
(dijken, rioolwaterzuivering, gemaal)

1 2 3 4 5 6 7 8

Klimaatzorgen
(escaperoomspel op school)

1 2 3 4 5 6 7 8

Meer informatie en aanmelden: www.wsrl.nl/leren
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Groep 1-2

Categorie

Les / activiteit				

blz

Groen op je plein				
Groen schoolplein advies + inspiratiekist		
13
							Moestuinieren						14
							Even d’r uit						15
Met de hele school				Natuurdag						17
							Warme truiendag					17
							Afvalestafette						17
							Buitenlesdag						17
Buiten			Buitenlessen		
Winterwonderen en rode wangen			
19
							Scharrelen bij school					20
							Water in het park					20
				
Op de boerderij
Met de tractor op pad					
24
							Andere wensen (in overleg)				25
Binnen		
Lessen bij 		
Klein maar dapper					26
				
Natuurcentrum
Over koetjes en kalfjes					26
				
Arnhem		 									
									
Uitleen		 Dierotheek		Diverse dieren						31
				
Dier van de week								31
				
Dierotheek		Wormen						32
				
Projecten		Cavia en hamster					32
							Slakken						32
							Vlinders						32
				
Leskisten		Boter- en kaasset					35
							Oud papier, nieuw papier				35
							Weg met zwerfafval!					35
							Even d’r uit						35
							Smaaklessen						36
							Job vindt een veer					36
							Kabouterpad						36
							Lieve beest						36
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Groep 1-2

Categorie

Les / activiteit				

blz

Uitleen		
Leskisten (vervolg)
Alles voor een pannenkoek				
36
							De bij en jij						36
				
Materiaalzendingen Moestuinieren met de klas				
44
							Champignons en andere paddenstoelen		44
							Vogels in de winter					44
				

Overig lesmateriaal

Bij de buren		
				

Koninklijke 		Schoolreisje						47
Burgers’ Zoo		Expert in de klas					47

				

Imkervereniging

Divers materiaal					45

Bezoek bijenstal					47

				Nederlands		Familie Spatter						47
				
Watermuseum
				
				

Nationaal Park
De Hoge Veluwe

Excursie met Natuurgids				48
Museonder speurboekje				48

				Nationaal Park
Natuurbelevingstocht					48
				
Veluwezoom
Victor Vos						48
							Brammetje ‘t lammetje				48
				
				
				

Waterschap 		Gastlessen op school					49
Rijn en IJssel (scholen
in Arnhem - Noord)

				
				
				

Waterschap Rivieren- Gastlessen op school					49
land (scholen in
Digitale lesmodule “Droppie water”			
49
Arnhem - zuid)
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Groep 3-4

Categorie

Les / activiteit				

blz

Groen op je plein				
Groen schoolplein advies + inspiratiekist		
13
							Moestuinieren						14
							Even d’r uit						15
Met de hele school				Natuurdag						17
							Warme truiendag					17
							Afvalestafette						17
							Buitenlesdag						17
Buiten			Buitenlessen		
Van boterbloem tot beukenboom			
20		
							Schoolsafari						21
				
Op de boerderij
Boeren luchtjes en mekkerende geiten		
24
							Met de klas naar een melkveebedrijf			25
							Andere wensen (in overleg)				25
Binnen		
Lessen bij 		
Oogsten en eten op de boerderij			
27		
				
Natuurcentrum
Duik in het leven van waterdieren			
27		
				
Arnhem		Als de lente komt					27
			
		
Uitleen		 Dierotheek		Diverse dieren						31
				
Dier van de week 								31
							Gastles met de korenslag				30
				
Dierotheek		Wormen						32
				
Projecten		Slakken						32
							Insecten						33
							Voortbeweging bij dieren				33
				
Leskisten		Boter- en kaasset					35
							Oud papier, nieuw papier				35
							Weg met zwerfafval!					35
							Even d’r uit						35
							Smaaklessen						36
							Alles voor een pannenkoek				36
							De bij en jij						36
							Ik groei!						38
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Groep 3-4

Categorie

Les / activiteit				

blz

Uitleen		
Leskisten (vervolg)
Tante Door’s buitenboek				38
							Verhalen uit bomenland				38
				
Materiaalzendingen Moestuinieren in de klas				
44
							Champignons en andere paddenstoelen		44
							Vogels in de winter 					44
							Insectenhotel 						44
				

Overig lesmateriaal

Divers materiaal					45

Koninklijke 		Schoolreisje						47
Bij de buren		
				
Burgers’ Zoo		Expert in de klas					47
							
Lespakket “zorgen voor dieren” (groep 4) 		
47
				

Imkervereniging

				Nederlands		
				
Watermuseum
				
				

Nationaal Park
De Hoge Veluwe

Bezoek bijenstal					47
Op ontdekkingstocht met Pinguïn			

47

Excursie met Natuurgids				48
Moeffie ontdekkingstocht				
48

				
Nationaal Park
Natuurbelevingstocht					48
				
Veluwezoom
Insecten						48
							Waterdiertjes 						48
							Victor Vos						48
							Seizoensspeurtocht 					48
				Waterschap 		Gastlessen op school					49
				
Rijn en IJssel (scholen
in Arnhem - Noord)
				
				
				
				

Waterschap Rivieren- Gastlessen op school					49
land (scholen in
Digitale lesmodule “Droppie water”			
49
Arnhem - zuid)
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Groep 5-6

Categorie

Les / activiteit				

blz

Groen op je plein				
Groen schoolplein advies + inspiratiekist		
13
							Moestuinieren						14
							Even d’r uit						15
Met de hele school				Warme truiendag					17
							Afvalestafette						17
							Buitenlesdag						17
							Natuurdag 						17
Buiten			
Buitenlessen		Beestjes in het water					21
							Beuken, berken en andere bomen			21
							De geheimen van de herfst				21
				
Op de boerderij
En ze leefden nog lang en gelukkig			
24
							Boerderijschool					25
							Met de klas naar een melkveebedrijf			25
							Andere wensen (in overleg)				25
Binnen		 Lessen bij 		Dieren in de stad					28		
Natuurcentrum
Stekels, gif en schutkleur				
28
				
				Arnhem		
Uitleen		 Dierotheek		Diverse dieren						31
				
Dier van de week 								31
							Gastles met de korenslang 				30
				
Dierotheek		Wormen						32
				
Projecten		Vlinders in de klas					32
							Hagedis en salamander				33
							Insecten						33
							Voortbeweging bij dieren				33
							
				
Leskisten		Boter- en kaasset					35
							Oud papier, nieuw papier				35
							Weg met zwerfafval!					35
							Even d’r uit						35
							Smaaklessen 						36		
							Bezige bijen						38
							Cool cat						38
							Kluts							38
							Professor van Wiegen ziet ze vliegen			39		
							Het weerbericht					39		
							Waterleven						39
							Diersporen						40		
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Groep 5-6

Categorie

Les / activiteit				

blz

Uitleen		 Materiaalzendingen Moestuinieren in de klas				
44
							Champignons en andere paddenstoelen		44
							Insectenhotel						44		
				

Overig lesmateriaal

Divers materiaal					45

Bij de buren
Koninklijke 		Schoolreisje						47
				
Burgers’ Zoo		Expert in de klas					47
							Lespakket ‘zorgen voor dieren’ (groep 5)		47
							
Lespakket ‘beroepen in de dierentuin’ (groep 6)
47
				

Imkervereniging

Bezoek bijenstal					47

				Nederlands
Water in je lijf, binnen en buiten			
47
				
Watermuseum
Tuin van de toekomst					47
							Waterkracht, een bron van energie			47
							
				
Nationaal Park
Excursie met Natuurgids				48
				
De Hoge Veluwe
Moeffie ontdekkingstocht				
48
							Suske en Wiske Avonturentocht			48
							Opdrachtenboekje Museonder (groep 6)		48
							
Rondleiding Jachthuis Sint Hubertus (groep 6)
48
				
Nationaal Park
Diersporen						48
				
Veluwezoom
Insecten						48
							Waterdiertjes 						48
							Seizoensspeurtocht 					48
							Bomen en het Wood Wide Web 			48
							Victor Vos						48
							Schatten van OERRR					48

				Waterschap 		Gastlessen op school					49
				
Rijn en IJssel (scholen
				
in Arnhem - Noord)
				
				
				

Waterschap Rivieren- Gastlessen op school					49
land (scholen in
Digitale lesmodule “Droppie water”			
49
Arnhem - zuid)
Excursies (dijken, rioolwaterzuivering, gemaal)		
49

jaarprogramma basisonderwijs 2021 - 2022

55

Groep 7-8

Categorie

Les / activiteit				

blz

Groen op je plein
			
Groen schoolplein advies + inspiratiekist		
13
							Moestuinieren						14
							Even d’r uit						15
Met de hele school				Natuurdag						17
							Warme truiendag					17
							Afvalestafette						17
							Buitenlesdag						17
Buiten			Buitenlessen
De gure winter trotseren				22
							Landlopers						22
							Struinen langs de rivier				23
							De kringloop onder je voeten				23
							Bloemen en insecten					23
				
Op de boerderij
Duurzame dilemma’s voor de boer			
24
							Met de klas naar een melkveebedrijf			25
							Andere wensen (in overleg)				25
Binnen		
Lessen bij
Kinderklimaattop					28
				
Natuurcentrum
Escaperoom Plastic Soep				29
				Arnhem
Insecten						29
							Escaperoom sporen					29
												
												
Uitleen		 Dierotheek		Diverse dieren						31
				
Dier van de week								31
							Gastles met de korenslang				30
				
Dierotheek		Wormen						32
				
Projecten		Insecten						33
							Voortbeweging bij dieren				33
				
Leskisten		Boter- en kaasset					35
							Oud papier, nieuw papier				35
							Weg met zwerfafval! 					35
							Even d’r uit						35
							Smaaklessen						36
							Waterleven						39
							Drukte in het donker					40
							Diersporen						40
							Afval, verzin wat beters					40
							Bomen? Boeien! 					40
							Casa di Luca						40
							De gamer en de ballerina				40
							Visserijspel (gastles)					41
							Schoon of snel? 					41
							Energie						41
							Gezond = happy, groot & sterk				41
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Groep 7-8

Categorie

Les / activiteit				

blz

Uitleen		
Leskisten (vervolg)
Plastic soep, linke soep					41
							Set microscopen: groot, groter, grootst		42
							De tijdreis (fossielen)					42
						
Vogels in de schoolomgeving				42
							Waterkringloop					42
							Windenergie, keuzes voor de toekomst		42
				
Materiaalzendingen Moestuinieren in de klas				
44
				
		
Champignons en andere paddenstoelen		
44
							Insectenhotel						44		
			
				

Overig lesmateriaal

Divers materiaal					45

Bij de buren		
Koninklijke 		Schoolreisje						47
				
Burgers’ Zoo		Expert in de klas					47
							Lespakket ‘beroepen in de dierentuin’ 			47
				

Imkervereniging

Bezoek bijenstal					47

				Nederlands		Tuin van de toekomst					47
				
Watermuseum
Waterkracht, een bron van energie			
47
							Te veel, te vies, te weinig water				47
							3D Waterkaart Nederland				47
				Nationaal Park		Excursie met Natuurgids				48
				
De Hoge Veluwe
Suske en Wiske Avonturentocht			
48
							Opdrachtenboekje Museonder			48
							Rondleiding Jachthuis Sint Hubertus			48
							Knapzakroute						48
				
				
Nationaal Park
Diersporen						48
				
Veluwezoom
Insecten						48
							Waterdiertjes 						48
							Bomen en het Wood Wide Web 			48
							Wolven							48
							Victor Vos						48
							Seizoensspeurtocht 					48
							Schatten van OERRR 				48
				Waterschap 		Gastlessen op school					49
				
Rijn en IJssel (scholen Gratis vervoer naar het Nederlands Watermuseum
49
				
in Arnhem - Noord)
(1 klas per school)					
							Bezoek rioolwaterzuiveringsinstallatie in Duiven
49
							met proefjescircuit					
				
Waterschap Rivieren- Gastlessen op school					49
				
land (scholen in
Digitale lesmodule “Droppie water”			
49
				
Arnhem - zuid)
Excursies (dijken, rioolwaterzuivering, gemaal)		
49
							Klimaatzorgen (escaperoomspel op school) 		49
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Colofon
‘Jaarprogramma 2021-2022’ is een uitgave
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