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iVn scholEnExcursiEs

Ook dit schooljaar biedt IVN Maas en Niers een aantal leerzame en leuke 
excursies aan. 

Elke excursie duurt 2 uur, van 9.30 uur tot 11.30 uur, met een korte pauze 
halverwege.

Deze excursies en de bijbehorende kosten zijn te bespreken via het mail-
adres: educatie@ivn-maasenniers.nl

Wat de schoolWat de school  moEt moEt wEtEnwEtEn
Alle excursies starten en eindigen bij het IVN-clubhuis         
‘t Leger in Gennep, tenzij anders aangegeven.

De excursies duren maximaal 2 uur en starten om 9.30 
uur. 
De begeleiding vanuit de  school bestaat uit de leerkracht, 
onderwijsassistent en eventueel nog geïnteresseerde     
natuurouders. Mocht er een kind in de groep zitten met 
een rugzakje, dan verzoeken wij de school hier een extra 
ouder als begeleider voor in te zetten.

Halverwege de excursie kan een kleine fruit/drinkpauze 
gehouden worden. IVN zorgt niet voor de consumpties. 

We geven de excursies, mits er voldoende gidsen beschik-
baar zijn en er kleine groepjes gemaakt kunnen worden. 
Maximaal 7 kinderen per groep. Eventueel kan de klas ook 
in tweeën gesplitst worden. Hierover kan overleg plaats 
vinden. 



September, oktober en november 
2022 
Op natuuravontuur langs het          
Natuurbelevingspad op het oude 
NATO-kamp vanaf clubhuis ‘t Leger. 
Deze excursie kan aangepast wor-
den voor elk leerjaar en aan ieder 
seizoen.

Enkele voorbeelden
“Feestje in de natuur”, spellen en 
spelen met natuurlijke materialen. 
Boompje verwisselen, dennenap-
peldarts, samen een natuurschil-
derij maken enz. Ondertussen heb-
ben we ook veel aandacht voor de 
bijzonderheden in de natuur die we 
onderweg tegen komen.

Of thema: Waar en hoe leven de     
dieren op de Genneper hei?
Onze gidsen weten hier veel over 
te vertellen en kunnen het ook               
laten zien. We hebben bijvoorbeeld 

verschillende opgezette dieren die 
bij deze excursies gebruikt kunnen 
worden.

Ook het thema ‘Bomen’ is leerzaam 
en leuk. Bijzonderheden leren over 
de bomen langs de bomenroute van 
IVN Maas en Niers. Van lijsterbes tot 
dennenboom. Elke soort heeft zijn 
bijzonderheden. De kinderen mo-
gen met papier en wasco wrijfaf-
drukken maken van de verschillen-
de schorsen.

Elke wandeling langs het belevings-
pad kan zo een unieke belevenis zijn 
voor de kinderen.

De hiervoor te boeken data zijn:
vrijdag 23 september 
woensdag 28 september
vrijdag 30 september
vrijdag 14 oktober 
woensdag 9 november 
vrijdag 11 november

Maart en april 2023 

‘Zwijnensporen speuren in het Wald’. 
Zeer geschikt voor groep 5, 6 en 7.

Leren hoe en waar de wilde zwijnen 
leven. Onderweg gipsafdrukken ma-
ken van de sporen die we vinden. 
Er zijn natuurlijk nog meer soorten 
sporen te vinden, denk maar aan 
haren aan het prikkeldraad of om-
gewoelde bosgrond. De kinderen 
kunnen na afloop van deze boeien-
de excursie vele sporen benoemen. 

De hiervoor te boeken data zijn:

woensdag 8 maart
vrijdag 10 maart
vrijdag 17 maart 
woensdag 22 maart 
vrijdag 24 maart
vrijdag 31 maart 
vrijdag 7 april
woensdag 19 april 
vrijdag 21 april

Mei en juni 2023 
‘Waterdiertjes en bodemdiertjes’. 

Bij clubhuis ’t Leger of in overleg op 
een andere locatie. Bijvoorbeeld in 
de Niers en nevengeul bij het Gen-
neperhuis, of bij de kano-opstap-
plaats in Venzelderheide. 
We brengen 3 grote boxen mee naar 
de plek waar diertjes gezocht gaan 
worden. Deze boxen zijn o.a. gevuld 
met schepnetjes, emmertjes, platte 
bakken, zoekkaarten.  Voldoende 
materialen om een leerzame och-
tend aan de waterkant te verzorgen.

De hiervoor te boeken data zijn:

woensdag 10 mei 
vrijdag 12 mei 
vrijdag 19 mei
vrijdag 26 mei 
vrijdag 9 juni
woensdag 14 juni
woensdag 21 juni
vrijdag 23 juni 


