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IVN Flevoland

Voorwoord
De droom van IVN Flevoland is een (be)leefwereld waarin kinderen regelmatig buiten zijn,
onbevangen de buitenomgeving kunnen ontdekken en leren over duurzame en gezonde keuzes
voor nu en voor de toekomst. Dat bevordert namelijk hun sociale en creatieve ontwikkeling en zorgt
dat ze opgroeien tot verstandige en natuurbewuste burgers.

Ook dit schooljaar kun je weer meedoen aan natuur- en
duurzaamheidseducatie

Alle aangeboden lessen vallen onder de thema’s Grondstoffen en Afval, Duurzaamheid, Energie,
Voeding, Water, Natuur en Techniek. Je kunt kiezen uit leskisten, materiaalpakketten, excursies en
gastlessen.
In dit boekje vind je van een selectie van het voedseleducatie aanbod. Deze lessen, andere
voedseleducatielessen en lessen van de andere thema’s zijn te vinden op:
www.ivn.nl/nde-noordoostpolder
Tip: ga op bezoek bij een boerderij bij jou in de buurt! De educatieboeren ontvangen jouw groep
graag op hun bedrijf om te laten zien en beleven waar hun eten vandaan komt.
De meeste lessen worden gratis aangeboden door gemeente Noordoostpolder. Voor enkele lessen
wordt een bijdrage gevraagd van de school.

Brengen en ophalen leskisten

De NDE-leskisten in de Noordoostpolder worden beheerd door Aeres Emmeloord MBO. Het
materiaal kun je zelf afhalen op de eerste donderdag van de uitleenperiode bij de administratie
van Aeres Emmeloord MBO, De Balkan 16, te Emmeloord. Op de laatste woensdag van de
uitleenperiode dien je zelf het materiaal ook weer terug te brengen.
Kortom: Beleef de natuur en ontdek het samen!
Heb je vragen, opmerkingen of wensen? Neem contact met ons op.

IVN Flevoland
Botter 14 7
8232 JP Lelystad
0320 258 980
flevoland@ivn.nl
www.ivn.nl/flevoland
www.ivn.nl/nde-flevoland
Dit boekje komt tot stand dankzij een samenwerking
tussen gemeente Noordoostpolder en IVN Flevoland.

IVN Flevoland

Goed om te weten
NDE-aanbod reserveren

Het reserveren van ons aanbod gaat via de
digitale NDE-gids, deze is te vinden op www.
ivn.nl/nde-noordoostpolder. Daarna gaat het
reserveren in enkele stappen:
1. Bekijk het aanbod voor de gemeente.
2. Kijk achter een thema tegel, of in het
totale aanbod.
3. Kies het aanbod dat je wil reserveren en
klik op de reserveerbutton.
4. Er zijn nu twee opties: je komt op de
reserveerpagina. Ga verder met stap 5 of
je komt op de pagina van de aanbieder, ga
hier verder met de reservering.
5. Log in met het account van jullie school.
6. De inlogcode en het wachtwoord zijn
bekend bij de NDE-contactpersoon op
school.
7. Volg de instructies op het scherm.
Wanneer je bent ingelogd kun je de
reservering bekijken, wijzigen en annuleren.
Lukt het niet? Neem contact met ons op.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor vervoer,
leerlingen en materialen ligt voor alle
activiteiten bij de school. Ook als programma’s
(deels) door IVN Flevoland of derden worden
begeleid.

‘Wat is gezond en
waar is het gemaakt’
Leerling van ICB Kaleidoscoop
Zeewolde over wat zij het leukste
vindt om te leren over voedsel.

Kwartaalkalender

Ieder kwartaal wordt er een groene kalender
verspreid met de leukste en belangrijkste
themadagen op het gebied van voedsel,
natuur, milieu en duurzaamheid. Zo hoef je
niets meer te missen en sluit je als school
gemakkelijk aan bij de actualiteiten. Ook
bijpassende projecten, lespakketten en uitjes
zijn gelijk binnen handbereik. Kijk op: ivn.nl/
flevoland-nde-kwartaalkalender

Revolutie groene en gezonde pleinen
IVN Flevoland droomt van een natuurlijke,
gezonde speel- en leerruimte op elke
Flevolandse basisschool. Om die droom
dichterbij te brengen, starten we de Revolutie
groene en gezonde pleinen. Op een groen
en gezond schoolplein krijgen leerlingen de
ruimte om te bewegen en te spelen in een
uitdagende en groene omgeving. Een groen
schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert
beweging en leert kinderen over het belang
van de natuur. Ook vermindert een groen
plein hittestress in de zomer en wateroverlast
in natte periodes. Ook de biodiversiteit in
de omgeving wordt vergroot. Er komt meer
ruimte voor planten en dieren.

Meer weten? Kijk op: ivn.nl/flevoland/
groenerevolutie of neem contact met ons op.

Uitgelicht

Waar komt eten vandaan? Hoe smaakt het, hoe maak je het klaar en wat zijn gezonde keuzes? Ga samen
met de kinderen op voedselontdekkingstocht, zodat zij leren om zelf gezonde en duurzame voedselkeuzes te
maken. Ga aan de slag met de “Top 6 Voedseleducatie”, kies voor het Floriade thema “Feeding the City” of doe
een van de andere voedseleducatielessen.

Excursie naar de boerderij

De boer op!
2 uur

50 euro per klas

1
3
5
7

2
4
6
8

Flevolandse boeren

Stamp met je laarzen door de klei en maak kennis
met de Flevolandse boerderijen! Kom zien, ruiken,
proeven en doen. Tijdens een bezoek aan een
veehouder, akkerbouwer of fruitteler kunnen
kinderen ontdekken waar hun voedsel vandaan
komt en hoe het leven op een boerenbedrijf eraan
toe gaat.

Reserveer in september
een les uit het
voedseleducatieaanbod
en maak kans op 1 van de 3
gratis mini-voedselbosjes op
je schoolplein!

Oesterzwammen groeikits

Oesterzwammen kweken
ca. 30 minuten en daarna een
weekje geduld

4
5 6
7 8

81 euro voor 5 groeikits
IVN Flevoland
Wat weet jij van paddenstoelen? Ze zijn belangrijk
voor de natuur waar ze als natuurlijke vuilnisman
belangrijk werk doen. Sommige soorten zijn ook
nog eens heel smakelijk en gezond! Aan de slag
om je eigen zwammen te kweken.

Gastles

Smaakles
1 tot 1,5 uur

3 4
5 6
7 8

120 euro per 1,5uur
Pioniers van de Toekomst
Hoe proef je nu eigenlijk? En welke zintuigen
gebruik je om te proeven? Wie houdt me voor de
gek? Waarom ga ik iets zelf maken als het toch
ook in de winkel te koop is? Kortom door middel
van smaakproeven kunnen de kinderen antwoord
geven op al deze vragen.

Digitaal lespakket

Lespakket Moestuintjes

3
4 5

1 uur per les
Gratis
IVN Natuureducatie
Hoe groeit mijn eten? Kinderen zien waar hun eten
vandaan kom, hoe alles groeit en bloeit en wat
ervoor nodig is om groenten en kruiden ook echt
te kunnen oogsten. Ga aan de slag het met het
hele proces van zaaien tot oogsten.

Interactieve lesmodules

Smaakmissies

20 tot 60 minuten per les
Gratis

1
3
5
7

2
4
6
8

Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit
Ga zowel binnen als buiten de klas op avontuur
en leer alles over de herkomst van eten. Van
een smaakmissie brood tot de smaakmissie
voedselverspilling, ga samen op avontuur. Maak
een account aan op het lesportaal Chef!
Digitaal lespakket

Digitaal lespakket

De schooltuin
Zelf te bepalen
Gratis
IVN Natuureducatie

Bekijk samen met de kinderen de film: De
Schooltuin! Maar ook zonder de film kun je aan de
slag met zes spannende lessen over verschillende
onderwerpen rond en in de moestuin.

7 8

Smakelijke Kruipers

1 2
3
Alles voor een pannenkoek
Leskist

1,5 tot 4 uur

Zelf te bepalen

Gratis

Gratis

IVN Flevoland

IVN Flevoland

Aangezien de wereldbevolking steeds groter
wordt, zal er in de toekomst een grotere behoefte
zijn aan voedsel. We kunnen de aarde niet groter
maken, maar we kunnen de aarde wel anders
benutten. Zijn insecten de oplossing? Durf jij ze te
proeven?
Digitaal lesprogramma

Floriade in de klas
Zelf te bepalen
Gratis

1
3
5
7

2
4
6
8

Floriade Expo 2022
Gelukkig hoef je niet te wachten tot Floriade
Expo 2022 om alvast aan de slag te gaan met dit
onderwerp. De voorpret kan nu al beginnen! Leer
spelenderwijs meer over duurzaamheid. Wat
weten de kinderen al over het thema voedsel?

Digitaal lespakket

Broodje 2de Kans

4
5 6

5 6
7 8

Zelf te bepalen
Gratis
IVN – Het Groene Wiel
In Nederland gooien we samen dagelijks 400.000
broden weg! Zet kinderen aan om iets anders te
doen met oud brood. Maak voedselverspilling
“behapbaar” voor kinderen.

Pannenkoeken bakken en eten is een feestje! Aan
de hand van ‘Het Pannenkoekenboek’ van Eric
Carle ontdekken de kinderen wat je nodig hebt
voor het bakken van een pannenkoek en hoe je
aan deze producten komt (vroeger en nu). In de
laatste les bak je samen pannenkoeken!

Leskist

Wintergroenten
Zelf te bepalen
Gratis

1
3
5
7

2
4
6
8

IVN Flevoland
De winter is het koudste seizoen, maar dat
betekent niet dat er niets groeit! Tijd om te
genieten van lokale seizoensgroenten vers van
het land, verwerkt in heerlijke winterse gerechten.
Ontdek welke groenten er alleen in de herfst
en winter groeien en maak met de klas de
lekkerste bruine beren, pompoenpoffertjes of
boerenkoolwafels.

De boer op!
Noordoostpolder

Akkerbouwbedrijf

Hoekstra Tollebeek
Johan en Jacobina Hoekstra
Westermeerweg 7, 8309 PX Tollebeek

Hallo! Wij zijn boer Johan en Boerin Jacobina van
Akkerbouwbedrijf Hoekstra. Ben jij ook zo benieuwd
wat de boer allemaal doet voordat de aardappels
de lekkerste patatjes worden? Op onze boerderij
zorgen wij ervoor dat andere boeren wereldwijd
aardappels oftewel “piepers” kunnen telen. Kortom,
onze piepers zijn echte wereldreizigers! Kom kijken,
voelen en proeven op onze boerderij.

Zwerfafval
Project

Aan de slag met afval! Wat is een plastic soep? En wat kunnen kinderen zelf doen om het te voorkomen. Leer
er samen meer over met de verschillende lessen uit het Project Zwerfafval. Kijk voor alle lessen van het Project
zwerfafval op www.ivn.nl/nde-noordoostpolder of leen een leskist over (zwerf)afval. Door financiële bijdrage
van gemeente Noordoostpolder zijn alle lessen gratis.
Workshop

BergafvalBeest
1 uur

Gratis

1
3
5
7

2
4
6
8

Neem je eigen afval mee naar school en ontdek
wat je er allemaal van kunt maken! Knutsel en
wordt geïnspireerd door Carolien Adriaansche, zij
exposeert op verschillende plekken op de wereld
afvalbeesten.

De bedreiging van plastic afval
1,5 uur
Gratis

Gratis

Alliantie Shantih

Afvaljuf

Excursie

4
Plastic soep, die wil je niet! 5 6
7 8
1,25 uur

Gastles

1
3
5
7

2
4
6
8

Wat is een Plastic Soep? En wat zijn de gevolgen?
Kinderen leren op een interactieve manier meer
over zwerfaval, de groeiende wereldbevolking en
de gevolgen.

Gastles

Het plastic afvalprobleem

6
7 8

1,5 uur
Gratis

Cultuurbedrijf Noordoostpolder

FlevoMeer Bibliotheek Emmeloord

Ontdek meer over verschillende soorten plastic
afval in het “Plastic Soep Laboratorium”. Wat is
het, hoe ziet het eruit en waar komt het vandaan?
Wat kun jij ervan maken?

Hoe maak je nieuwe producten van plastic afval?
Kinderen gaan actief aan de slag met de Perpetual
Plastic recylce machine. Ze snijden het plastic fijn
en smelten het om. Wat kun je er allemaal van
maken? En hoe werkt 3D printen?

Excursie

Bezoek aan de Milieustraat
45 tot 60 minuten
Gratis

1
3
5
7

2
4
6
8

Milieustraat gemeente Noordoostpolder
Als het afval bij de milieustraat terecht komt,
wat gebeurd er dan? Hoe werkt de afvalscheiding
op het gemeentelijke afvalscheidingsstation?
Ontdek het samen tijdens een bezoek aan de
milieustraat!

Gastles

Bezoek Wijkbeheer
45 minuten
Gratis

1
3
5
7

2
4
6
8

Wijkbeheer gemeente Noordoostpolder
Je ziet ze wel vaker rondrijden, reinigingsauto’s van
de gemeente. Maar wat doet doen ze nou precies?
En hoe ziet zo’n auto er uit? Lees er meer over en
nodig een medewerker van wijkbeheer bij jou op
school uit.

Overzicht aanbod
Doe het zelf lessen
Titel

Groep

Kosten

Tijd

Aanbieder

Aan de slag met afval

1 t/m 8

gratis

Zelf te bepalen

Supporter van Schoon

Aanbod

Groep

Kosten

Tijd

Aanbieder

Beleef het op de boerderij

7 en 8

€ 1,50 per
leerling

1 uur

Zorgboerderij Groeizaam

Broodje 2de Kans

5 t/m 8

gratis

Zelf te bepalen

IVN - Het Groene Wiel

De Grote Plantenjacht

5 t/m 8

gratis

2 tot 5 uur

Eco-schools Nederland

De schooltuin: een jaar
rond met je handen in
de grond

4 t/m 6

gratis

1 tot 1,5 uur

IVN Natuureducatie

De Voedselbanken

1 t/m 8

gratis

Zelf te bepalen

De Voedselbank

Droge voeten

7 en 8

gratis

45 min

Waterschap Hollandse Delta

ENERGIE(r)evolutie

7 en 8

gratis

60 minuten

Greenpeace

Expeditie Turf

6 t/m 8

€ 55,- per
groep

2 uur

Natuurmonumenten Bezoekerscentrum De Wieden

Floriade in de klas

1 t/m 8

gratis

Zelf te bepalen

Floriade

Gereserveerd bezoek
kinderboerderij de Stekplek

1 t/m 8

€ 7,50

Zelf te bepalen

Kinderboerderij De Stekplek

Groene Voetstappen

1 t/m 8

€ 0,50 per
leerling

Zelf te bepalen

Het Klimaatverbond

Groentjessoep

1 t/m 8

gratis

Zelf te bepalen

Groentjessoep

Het klimaat en de noord- 6 t/m 8
pool

gratis

25 tot 45 min per
thema

Greenpeace

Het workshopportaal
van Stichting Schooldakrevolutie

1 t/m 8

gratis

Zelf te bepalen

Stichting Schooldakrevolutie

Hoe we samen de aarde
vergroenen (een oplossing voor klimaatverandering)

7 en 8

gratis

Zelf te bepalen

JustDiggit

Ik zie, ik zie

1 en 2

€ 55,-

1,5 uur

Natuurmonumenten Bezoekerscentrum De Wieden

IVN Lespakket Paddenstoelen

4 t/m 7

gratis

Zelf te bepalen

IVN Natuureducatie

IVN Slootjesdagen

3 t/m 8

gratis

Zelf te bepalen

IVN Natuureducatie

Jungle-expeditie

1 t/m 8

€ 6,50 per
leerling

2 uur.

Orchideeën Hoeve Luttelgeest

Kleurenspel bij De Wieden

3 t/m 5

€ 55,- per
bezoek

1,5 uur

Natuurmonumenten Bezoekerscentrum De Wieden

Koolwitjes in de klas

1 t/m 8

€ 23,-

4 weken

De Vlinderstichting

Lespakket Moestuintjes

3 t/m 5

gratis

1 uur per les

IVN Natuureducatie

Modderdag

1 t/m 8

gratis

Zelf te bepalen

IVN Natuureducatie

Nederland Zoemt! In
actie voor de wilde bij

7 en 8

gratis

1 uur tot 2 maanden

Nederland Zoemt

Oesterzwammen kweken

3 t/m 8

€81,-

30 min + week geduld IVN Flevoland

Op vogelreis

5 t/m 8

€ 55,- per
boeking

1,5 uur

Natuurmonumenten Bezoekerscentrum De Wieden

Over de pot en de put

1 t/m 8

gratis

Zelf te bepalen

Stichting RIONED

Papier & Karton

7 en 8

gratis

Zelf te bepalen

KlasseTV

Red de Krommies

5 en 6

gratis

Zelf te bepalen

Kromkommer

Rugzakroute Opsporing
verzocht

5 t/m 8

€ 2,50 per
leerling

2 uur

Het Flevo-landschap

Rugzakroute Rangers

5 t/m 8

€ 2,50 per
leerling

2 uur

Het Flevo-landschap

Rugzakroute Van Gletsjer 5 t/m 8
tot Bosgrond

€ 2,50 per
leerling

2 uur

Het Flevo-landschap

Rugzakroute Wonen in
de natuur

3 t/m 5

€ 2,50 per
leerling

2 uur

Het Flevo-landschap

Smaakmissies

1 t/m 8

gratis

20 - 60 min per les

Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit

Smakelijke Kruipers

7 en 8

gratis

1,5 tot 2 uur

IVN Flevoland

Vaartocht Beulake

6 t/m 8

€ 105,- tot €
210,-

1,5 uur

Natuurmonumenten Bezoekerscentrum De Wieden

Voedselverspilling

5 t/m 8

gratis

Zelf te bepalen

Instock

Warme Truiendag

1 t/m 8

gratis

Zelf te bepalen

Het Klimaatverbond

Watermensen

1 t/m 8

€ 9,- per leerling

20 min

Erfgoedpark Batavialand

Waterrugzak

3 t/m 8

€ 55,- tot €
155,-

1,5 uur

Natuurmonumenten Bezoekerscentrum De Wieden

Watertheater

5 t/m 8

€ 9,- per leerling

1 uur

Erfgoedpark Batavialand

Weerribben-Wieden
Safari (inclusief varen)

4 t/m 7

€ 55,- tot €
155,-

2 uur

Natuurmonumenten Bezoekerscentrum De Wieden

gratis

2,5 tot 3 uur

IVN Flevoland

Zwervend afval, wanneer 1 t/m 8
vind ik het erg?

Projecten
Titel

Groep

Kosten

Tijd

Aanbieder

Slokje IJsselmeer?!

7 en 8

gratis

Zelf te bepalen

pwn.nl

Schoolreisjes
Titel

Groep

Kosten

Tijd

Aanbieder

Beleef de Steentijd

6 t/m 8

€ 64,- per
persoon + €
80,- schoonmaakkosten

2 dagen

Prehistorische Nederzetting
Swifterkamp

Educatieve vaartocht
Expeditie Marker
Wadden

7 en 8

€ 21,- per
leerling

4 uur

Ms Waddenzee

Educatieve vaartocht
Polder Experience
Zuiderzeewerken

5 t/m 8

€ 18,- per
leerling

3 uur

Ms Waddenzee

Jungle-expeditie en
Junglefreakshow

3 t/m 8

€ 8,95 per
leerling

4 uur

Orchideeën Hoeve Luttelgeest

Schoolreisje Kuinderbos

5 t/m 8

Op aanvraag

Zelf te bepalen

Staatsbosbeheer Kuinderbos

Schoolreisjes De Wieden
op maat

1 t/m 8

Vanaf €55,-

Een dag

Natuurmonumenten
Bezoekerscentrum De Wieden

Titel

Groep

Kosten

Tijd

Aanbieder

Alles voor een
pannenkoek

1 t/m 3

gratis

2,5 uur

IVN Flevoland

Bijen

5 t/m 8

gratis

Zelf te bepalen

IVN Flevoland

Bomen

5 t/m 8

gratis

4 uur

IVN Flevoland

Dieren die de KLUTS
kwijt zijn

5 en 6

gratis

Zelf te bepalen

IVN Flevoland

Energieke Scholen

5 t/m 8

gratis

Zelf te bepalen

IVN Flevoland

Het Weer

5 t/m 7

gratis

1 week

IVN Flevoland

Jop vindt een veer

1 t/m 3

gratis

Zelf te bepalen

IVN Flevoland

Kabouterkist

1 t/m 3

gratis

1 uur

IVN Flevoland

Mooi zo!

1 en 2

gratis

1 uur

IVN Flevoland

Ontdek het maar

5 en 6

gratis

Zelf te bepalen

IVN Flevoland

Opgeruimd houdt netjes

3 en 4

gratis

1 uur per les

IVN Flevoland

Pieter de Pier

1 en 2

gratis

>1 uur

IVN Flevoland

Leskisten

Plastic soep is linke soep

7 en 8

gratis

3,5 uur

IVN Flevoland

Slakken

3 en 4

gratis

2 uur

IVN Flevoland

Smaakleskist

1 t/m 8

gratis

45-60 min per les

IVN Flevoland

Spelen met water

1 en 2

gratis

Zelf te bepalen

IVN Flevoland

Vlinders

1 t/m 8

gratis

Zelf te bepalen

IVN Flevoland

Wetenschap en
technologie

5 t/m 8

gratis

40 tot 60 min

Emelwerda College

Wijzelf

3 en 4

gratis

Zelf te bepalen

IVN Flevoland

Wintergroenten

1 t/m 8

gratis

2 uur per les

IVN Flevoland

Zorgen voor vogels

4 en 5

gratis

Zelf te bepalen

IVN Flevoland

gratis

25 tot 90 min

IVN Flevoland

Zwervend afval, wanneer 5 t/m 7
vind ik het erg?

Excursies en begeleide lessen
Titel

Groep

Kosten

Tijd

Aanbieder

Archeoroute Schokland

6 t/m 8

€ 2,50 per
leerling

2 uur

Het Flevo-landschap

BergAfvalBeest

1 t/m 8

gratis

1 uur

Afvaljuf

Bezoek aan de
Milieustraat

1 t/m 8

gratis

45 min tot 1 uur

Milieustraat gemeente
Noordoostpolder

Bezoek Wijkbeheer

1 t/m 8

gratis

45 min

Wijkbeheer gemeente
Noordoostpolder

Creatief koken tegen
voedselverspilling

5 t/m 8

Op school:
€100 per
lesuur. Op
locatie: €150
per lesuur

1 tot 2 uur

The Waste To Succes

De bedreiging van plastic 1 t/m 8
afval voor de natuur en
de toekomst van onze
planeet

gratis

1 uur

Cultuurbedrijf Noordoostpolder

Fotoworkshop Jouw blik
in de natuur

5 t/m 8

€ 200,-

1 dagdeel

Spiegelfotografie

Graafwerk

4 t/m 8

€ 9,- per
leerling

2 uur

Erfgoedpark Batavialand

Hergebruik van
goederen

3 t/m 8

gratis

45 minuten

Het Goed

Het Plastic
afvalprobleem

6 t/m 8

gratis

1,5 uur

FlevoMeer Bibliotheek Emmeloord

Kabouterpad Kuinderbos 1 t/m 5

6,- per
leerling

Zelf te bepalen

Staatsbosbeheer Kuinderbos

Kennismaking met
windenergie

€ 75,-

1,5 tot 2 uur

11 Beaufort

6 t/m 8

Kruidenlessen in de klas

1 t/m 8

€ 75,- per les

1 uur

De Polderkol

Leven in de Watertuin

7 en 8

€ 2,50 per
leerling

1,5 uur

Het Flevo-landschap

Maak kennis met de
fruitboerderij en pluk je
eigen fruit

1 t/m 8

Op aanvraag

1,5 uur

Vink Fruitboerderij

Melkvee-,
akkerbouwbedrijf,
duurzaam ontwikkeld

1 t/m 8

€50,- per klas

1 uur

Melkvee en akkerbouwbedrijf van
der Wijngaard

Ontdek De Stekplek

1 en 2

€ 2,50

1,5 uur

Kinderboerderij De Stekplek

Op visite in de Steentijd

5 t/m 8

€ 11,- per
leerling

2,5 uur

Prehistorische Nederzetting
Swifterkamp

Paddenstoelen
ontdekken in het bos

4 t/m 8

€ 30,- per
groep

1 tot 3 uur

IVN Afdeling Noordoostpolder e.o.

Piepers gaan op
wereldreis

3 t/m 8

€50,- per klas

2 uur

Akkerbouwbedrijf hoekstra
Tollebeek

Plastic soep, die wil je
niet!

4 t/m 8

gratis

1,25 uur

Alliantie Shantih

Pronkepauw op De
Stekplek

3 en 4

€25,- per
groep

1,5 uur

Kinderboerderij De Stekplek

Rondwandeling in het
Kuinderbos

1 t/m 8

€50,- per
groep

1 tot 1,5 uur

Staatsbosbeheer Kuinderbos

Roofvogels

5 t/m 8

€ 25,exclusief
materiaal

1,5 tot 2 uur

IVN afdeling Zeewolde,
Scholenwerkgroep

Smaakles

3 t/m 8

€ 120,-

1,5 uur

Pioniers van de Toekomst

Tijdreis door Flevoland

4 t/m 8

€ 9,- per
leerling

2 uur

Erfgoedpark Batavialand

Van plank tot schip

5 t/m 8

€ 9,- per
leerling

2 uur

Erfgoedpark Batavialand

Waterles en rondleiding
op een gemaal

6 t/m 8

gratis

3,5 uur

Waterschap Zuiderzeeland

We maken land!

4 t/m 8

€ 9,- per
leerling

2 uur

Erfgoedpark Batavialand

Weidevogelbeheer in de
Kop van NOP

7 en 8

€ 60,-

2 uur

Agrarische Natuurvereniging Kop
van NOP

Windenergie

1 t/m 8

€ 100,-

een dagdeel
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IVN Flevoland
Met IVN Natuureducatie ervaart jong en oud hoe leuk, gezond
én belangrijk natuur is. IVN inspireert kinderen en ouders met
weetjes, tips, doe-ideeën en activiteiten om samen de natuur
te ontdekken.

www.ivn.nl/flevoland

www.ivn.nl

0320 258 980

@IVNFlevoland
flevoland@ivn.nl

