Groen en duurzaam in de klas
jul-aug-sep 2022
Juli

1 t/m 2 juli – Nachtvlindernacht
Als het donker is vliegen er zo’n 2000 vlindersoorten rond in Nederland. Dat zijn
wel 40 keer zoveel soorten als overdag! Het grootste verschil tussen dag- en
nachtvlinders: een dagvlinder rust met de vleugels ingeklapt een nachtvlinder
met de vleugels open. Tijd om nog meer over vlinders te ontdekken!

Wat kun je doen?
- Bereid de leerlingen voor met een vlinderles.
- Leen de vlinder leskist (Noordoostpolder en Zeewolde)
- Tip voor thuis: Maak een nachtvlinder bioscoop
- Tip voor thuis: Maak een vlindervoederplek in de tuin

Augustus

13 augustus – Internationale dag van de Wolf
In 2018 vestigde voor het eerst in 150 jaar weer een wolf in Nederland. Inmiddels
is er zelfs eentje in Flevoland gespot! Wat weten jullie al over deze wilde dieren?

Wat kun je doen?
- Behandel de natuurles over de wolf (gr 5 t/m 8)
- Tip voor thuis: Volg het wolvenspoor, bijvoorbeeld in Ommen

26 t/m 28 augustus – Nacht van de Vleermuis
210.000 muggen, motjes en kevers, het jaarmenu van een vleermuis. Wist je dat
er achttien soorten vleermuizen in Nederland voorkomen? Ze jagen gewoon in
jouw achtertuin, of in het park.

-

Leer meer over vleermuizen met het Klokhuis (gr 5 t/m 8)
Tip voor thuis: Ga op pad en ontdek de vleermuizen in jouw achtertuin
Tip voor thuis: knutsel een vleermuiskast

September

6 september – Duurzame Dinsdag
Op Duurzame Dinsdag krijgen duurzame ideeën een podium in politiek Den
Haag. Wat vind jouw klas belangrijk, waar moet de politiek zich over buigen?

Wat kun je doen?
- Ga aan de slag met de Eco-Schools scan, hoe duurzaam zijn jullie al?
- Ontdek duurzame voeding met het lespakket Smakelijke Kruipers

Waarschijnlijk: 10 t/m 11 september – Spinnentelling
De kruisspin, de grote trilspin of de venstersectorspin. Wordt een van deze
spinnen nummer één tijdens de Spinnentelling?

-

Ontdek de spinnensoorten in jouw schooltuin met de IVN zoekkaart
Ga aan de slag met lessen over spinnen
Knutsel jullie eigen spinnenweb

14 september – World Cleanup Day voor scholen
In 2021 hielpen 41.000 vrijwilligers met het opruimen van de wereld. Dus steek
dit jaar de handen uit de mouwen en in de handschoenen, aan de slag!

-

Bekijk het lesmateriaal van de Plastic Soup Foundation
Ontdek samen; Zwervend Afval, wanneer vind ik dat erg?
Reserveer een gastles

23 september t/m 5 oktober- Bodemdierendagen
Het zijn vaak kleine diertjes, maar ze zijn erg belangrijk voor de natuur. Tellen
jullie mee tijdens de bodemdieren dagen? Laat hier jullie aantallen achter!

-

Ga op pad met de zoekkaart bodemdiertjes
Ga op schoolreis naar de Floriade en ontdek bodemdiertjes met ons!
Leen de leskist Pieter de Pier (gr 1 en 2, Noordoostpolder en Zeewolde)

-

