IVN-jeugdgroep
de Vlinders
4-8 jaar

Programma 2022-2023

De Vlinders, kinderen van 4-8 jaar, komen
op de tweede zondag van de maand bij
elkaar van 14.00 – 15.45 uur. Alle ouders
van de Vlinders krijgen ongeveer een
week van te voren een e-mail met
uitnodiging voor de activiteit, waarop de
ouders inschrijven. Wij zijn als het kan
zoveel mogelijk buiten.
Bij 20 kinderen is de groep vol. De
kinderen betalen € 2,50 per keer. Maar
dan is er koffie/thee voor de ouders en
iets te drinken voor de kinderen,
Zin om een keertje mee te doen, mail dan
naar ivnvlinder@gmail.com en je krijgt zo
snel mogelijk antwoord.

IVN-jeugdgroep de Vlinders
Burg. Bruins Slotsingel 15
2403 NC Alphen aan den Rijn
Coördinator: Gerda Bonninga
E. ivnvlinder@gmail.com
M. 06-53403123

We hebben nog twee jeugdgroepen:
De Fladderaars voor kinderen van 8-12 jaar
E. fladderaars@gmail.com
NatureXplorers: voor de jeugd van 12+
E. naturexplorers@gmail.com
afdeling.ivn.nl/alphenaandenrijn

I
11 december – Cadeautjesfeest
December is een maand van pakjes en lekker eten.
Wie vindt dit nou niet leuk.
Gaan jullie ook wel eens gourmetten? Deze keer
gaan we een cadeautje maken.
Maar voor wie gaan we dat dit keer doen …….?

15 januari – Hartje Winter
(afwijkende datum)
Storm, regen, kou, ijs of sneeuw? We weten niet
wat het weer vandaag is. Maar een ding is zeker!
Het weer heeft vandaag onze aandacht. Natuurlijk
hopen we op heel veel ijs en sneeuw. Maar storm
en regen is ook heel leuk

11 september – Kijk waar je loopt…..

12 februari – Hergebruik

Van vogels, planten en bomen weten we een
heleboel, maar heb je wel eens goed naar de
grond onder je voeten gekeken?
Is alle grond hetzelfde? En wie wonen daar? Niet
alleen maar wormen, maar heel veel andere
diertjes, zoals pissebedden, springstaartjes,
duizendpoten en nog veel meer.
Kom het allemaal ontdekken.

Deze zondag gaan we bij de Vlinders aan de slag met
flessen, dozen, papier, closetrollen en plastic. Afval
noemen we dat. Is het mogelijk om alles opnieuw
gebruiken. Doe je mee?

Kan jij het allemaal verzinnen? En dan….. Hoe
groeit dat zaadje nu tot een echt plantje. En
welk plantje komt er uit welk zaadje.
.
Ingewikkeld
allemaal! Maar wij gaan het doen.

12 maart – NL Doet in het kabouterbos

14 mei – Wat vliegt en kruipt daar?

9 oktober – Waar blijven ze?
In het voorjaar komen er ineens allemaal vogels
terug, die in de winter ergens anders waren. Zij
gingen ergens overwinteren.
Weet jij waar ze dan naar toe gaan? In de herfst
trekken deze vogels weg. De ooievaar is daar
een mooi voorbeeld van.

Met NL.Doet steken wij als vrijwilligers, grote
mensen en kinderen, de handen uit de mouwen. Na
de winter heeft het kabouterbos een opknapbeurt
nodig. We gaan een voorjaarsschoonmaak houden.
En zo werken met elkaar kan ook heel leuk zijn en zo
wordt het kabouterbos weer als nieuw.

Alle wriemeldiertjes
alle wiebeldiertjes
alle kruip- en kriebeldiertjes
zitten verstopt in het hoge gras.
Ik zou maar op mijn tenen lopen als ik jou was.
(Joke van Leeuwen)

16 april – Zaaien en planten
(afwijkende datum i.v.m. Pasen)
Wat hebben we allemaal nodig om te zaaien?

Heeft een insect zes pootjes of toch acht? En
waar verstoppen ze zich allemaal? Tijd om
hierachter te komen.

13 november – Paddenstoelen
In de herfst vallen de blaadjes en schieten de
paddenstoelen uit de grond. Een elfenbankje,
vliegenzwam of eekhoorntjesbrood; mooie
namen. Alleen? Hoe groeit nu zo’n prachtige
paddenstoel?
We gaan op ontdekkingstocht door het bos.
Welke paddenstoelen vinden we allemaal? Hoe
zien ze eruit? Hoe ruiken ze en welke kleur of
welke vorm hebben ze?
Trek je laarzen aan en ga mee op pad!

11 juni – Slootjesonderzoek
We doen weer mee met de Nationale
Slootjesdagen georganiseerd door het Landelijke
IVN.
We gaan op zoek wat er leeft in de sloot. Je pakt
je schepnet, emmer en loeppotje om je eigen
onderzoek te doen. Misschien vind je een
waterschorpioen of een grote geelgerande
watertor.
.

