Aanbod natuuractiviteiten voor basisscholen, april 2022 t/m 15 juli 2022
IVN afdeling Noord-Kennemerland

Algemeen:
De IVN-Scholenwerkgroep heeft tot doelstelling kinderen actief en ontdekkend met de natuur
bezig te laten zijn.
De natuuractiviteiten worden, op passend niveau, begeleid door twee gidsen.
De gidsen zorgen voor opdrachten en voor het benodigde materiaal.
Een actieve deelname van de leerkracht en begeleiders is noodzakelijk, want er wordt
gewerkt in kleine groepjes, meestal in circuitvorm.
Periode: 1 april 2022 t/m 15 juli 2022
Benodigde tijd: ongeveer 1,5 uur
.
Locatie: De meeste natuuractiviteiten vinden plaats in Bergen aan Zee, in en rond
Natuurcentrum Parnassia of op het strand. Sommige activiteiten worden op andere locaties
gehouden, namelijk rondom de Schaapskooi richting Bergen aan Zee of het bos bij
Buitencentrum Schoorlse Duinen in Schoorl.
Kosten: Per natuuractiviteit €55,-. Prijs schoolreis in overleg.
Aanmelden en boekingen:
Aanmelden per email: boekingscholen@ivnnkl.nl
Uitsluitend in dringende gevallen kunt u bellen naar telefoonnummer 06-44400937.
Verdere informatie:
Heeft u specifieke vragen over het aanbod van natuuractiviteiten van de IVNScholenwerkgroep, of wilt u meer informatie over een bepaalde activiteit, dan kunt u contact
opnemen met Floor van Splunder, coördinator IVN-Scholenwerkgroep.
Mailadres: f.vansplunder@gmail.com
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HET AANBOD VAN ACTIVITEITEN
VERNIEUWD EN OP NIEUWE LOCATIE
NATUURPAD IN HET BOS
Geschikt voor groep 1 t/m 8
Periode: april t/m 15 juli 2022
Locatie: De Schaapskooi (richting Bergen aan Zee)
Een opdrachtentocht door bos en duin, waarbij alle zintuigen aan bod komen. De klas wordt
in kleine groepjes verdeeld, waarna elk groepje met een rugzak vol materialen op pad gaat.
Er worden opdrachten uitgevoerd over bomen, bladeren, zaden, planten, bosdieren en
allerlei andere dingen die je in een bos tegenkomt.
VOGELS
Geschikt voor groep 4 t/m 7
Periode: april t/m 15 juli 2022
Locatie: Natuurcentrum Parnassia
Vogels, daar valt heel wat aan te beleven!
Tijdens deze activiteit wordt veel onderzocht en ontdekt over deze dieren. Een greep uit
deze inspirerende activiteit: veren worden onderzocht en gesorteerd en met behulp van een
vogelspel wordt ontdekt wat voor soort poot een vogel nodig heeft. Met welke snavel kun je
wat eten? Probeer het zelf maar uit. Er wordt een memorie gespeeld over eieren en buiten
gaan we met verrekijkers om de nek op zoek naar vogels.
VLINDERS
Geschikt voor groep 1 t/m 7
Periode: mei t/m 15 juli 2022
Locatie: Natuurcentrum Parnassia
De kinderen ontdekken en leren over het leven van vlinders.
Afhankelijk van de leeftijdsgroep komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
Wat is de leefwijze van vlinders? De kinderen bekijken, als het even kan, echte eitjes, rupsen
en cocons van het koolwitje. Wat is het verschil tussen dag- en nachtvlinders? Wat zijn
waardplanten? Vlindervleugels worden bekeken onder de binoculair. Er is aandacht voor de
bouw van de vlinder en de rups, camouflage komt aan bod. Er wordt een puzzel gemaakt en
een spel gespeeld.
Uiteraard wordt buiten naar vlinders en rupsen gezocht en kunnen soorten gedetermineerd
worden met behulp van zoekkaarten.
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KRIEBELBEESTJES IN EN BUITEN HET WATER
Geschikt voor groep 1 t/m 8
Periode: mei t/m 15 juli 2022
Locatie: Natuurcentrum Parnassia
Heb je weleens gehoord van de waterschorpioen? Misschien vangen we hem wel!
Kriebelbeestjes zijn zowel in als buiten het water te ontdekken; sommige leven eerst in het
water en daarna buiten het water.
Bij deze activiteit wordt de klas verdeeld in twee groepen.
De ene helft gaat met visnetjes op zoek naar waterdiertjes in de vijver in het park, waarna
gedetermineerd wordt met behulp van een zoekkaart.
De andere helft gaat in kleine groepjes op zoek naar landkriebelbeestjes, waarbij de
kinderen uitvinden hoe de diertjes eruit zien, hoe ze zich gedragen en hoe ze heten. Daarbij
worden zoekkaarten, loeppotjes en vergrootglazen gebruikt. Halverwege wordt gewisseld
van activiteit.

STRAND EN ZEE
Geschikt voor groep 1 t/m 8
Periode: mei t/m 15 juli 2022
Locatie: het strand, bij slecht weer gedeeltelijk in Natuurcentrum Parnassia
Aan de hand van opdrachten gaat de groep op zoek naar wat er op het strand te vinden is.
De jongste kinderen bekijken zand, schelpen en ontdekken over het leven in en aan zee.
De oudsten doen onderzoek naar de korrelgrootte van zand, de temperatuur van het water,
de windrichting en er wordt geprobeerd schelpen en andere vondsten te determineren met
behulp van zoekkaarten.
Afhankelijk van het weer kan er gevist worden met netjes en kunnen er vliegers opgelaten
worden.
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WINDEKIND
Geschikt voor groep 1 en 2
Periode: mei t/m 15 juli 2022
Locatie: het strand
Een kleurrijk en speels programma over de wind, waarbij de beleving met de wind voorop
staat. Er wordt van een windscherm een "huis" gebouwd, waaraan tasjes met spelletjes rond
het thema wind opgehangen worden. Molentjes draaien, een vlieger stijgt op, er wordt
muziek gemaakt en er wordt naar de wolken gekeken.
Een aanrader voor de jongsten!

FLESSENPOST
Geschikt voor groep 3 en 4
Periode: mei t/m 15 juli 2022
Locatie: het strand
Er is een aantal flessen "aangespoeld" met brieven uit diverse werelddelen. Iedere fles bevat
een opdracht en een letter voor een puzzel.
De kinderen leren onder andere over wind en golven, zand, het kompas, zeedieren en gaan
op zoek naar aanspoelsels. Bij goed weer wordt er gevist in zee.
KORNET TREKKEN
Geschikt voor groep 4 t/m 8
Periode: april t/m 15 juli 2022
Locatie: het strand
Ontdek wat er leeft in de zee!
Deze activiteit wordt uitgevoerd door de IVN-Strandwerkgroep. De kinderen helpen bij
toerbeurt met het trekken van een groot net door de branding. Ze lopen daarbij zelf op het
strand. Daarna wordt de vangst met elkaar bekeken en uitleg gegeven.
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