Jeugdclubs
De Bosvriendjes en
De Woudlopers
IVN Ede heeft twee jeugdclubs op
woensdagmiddag (9x per jaar). De
Bosvriendjes is voor kinderen van 8-10 jaar en
De Woudlopers voor kinderen van 10-12 jaar.
Kinderen worden voor een jaar lid. De
kinderen komen om iets te leren of te
ontdekken van de natuur. Dit wordt op een
speelse manier rond een thema aangeboden.
Voorbeelden zijn paddenstoelen zoeken,
struinen in de uiterwaarden, waterbeestjes
vangen, braakballen pluizen, GPS speurtocht.
De taken van de begeleiders zijn het maken en
voorbereiden van een programma en het
begeleiden van de middag. We werken met
een vast team van begeleiders, maar een keer
je specialiteit aanbieden is ook welkom.

Waterbeestjes vangen
Loop je langs het water, dan hoor je de kikkers
kwaken, zie je de schaatsenrijders over het
water glijden en verder is er niets. Of? Scheppen
met een schepnet en je
vangst in een witte bak
met water bekijken
opent een geheel
nieuwe wereld. Slakken
komen uit hun schelp,
rovers bijten in een kikkervisje en misschien zie
je wel een echte bloedzuiger. Twee keer per jaar
organiseert IVN Ede een publieksexcursie langs
het water. Hier genieten niet alleen kinderen,
maar ook (groot)ouders van.
Klaarzetten van het materiaal, vanginstructie en
vertellen over de dieren die gevangen worden
zijn de taken van de gids.

Jeugdgidsen IVN Ede
Doe ook mee!
Met de volgende activiteiten:
 Excursies met leerlingen
 Jeugdclubs
 Kabouterwandelingen
 Waterbeestjes vangen

Kijk in deze folder hoe je mee kunt doen
en meld je aan bij
Kijk voor meer informatie op www.ivn-ede.nl

scholenwerkgroep@ivn-ede.nl of
woudlopers@ivn-ede.nl

Schoolexcursies i.s.m. Groene Wiel

Schoolexcursies op verzoek

Kabouterwandelingen

IVN schoolgidsen verzorgen voor de basisscholen
van de gemeente Ede de natuurexcursies uit het
jaarprogramma NME van Het Groene Wiel.
De schoolgidsen zorgen voor de materialen en
begeleiding voor een spannende
ontdekkingstocht in het bos of bij het water.

 Natuurbeheer met groep 8
Wilgen knotten of boompjes weghalen op de hei
is steeds weer een stoere activiteit.
Onder voorbehoud van voldoende gidsen en een
geschikte werkplek. (november of
februari/maart).

Jonge kinderen leren het
meest van de natuur door
te doen en met al hun
zintuigen te beleven. Dat is
het uitgangspunt van de
kaboutertochten. De gidsen
zetten een speurtocht uit
langs een korte route in het bos. Vervolgens
nemen ze de kleuters en hun (groot)ouders
mee op zoek naar de kabouters. Elke kabouter
weet een spelletje, zoekopdracht of
knutselwerkje met materiaal uit het bos.
Hierbij wordt altijd gelet op wat het seizoen te
bieden heeft. Voorbereiden en uitzetten van de
tocht en begeleiden van de deelnemers zijn de
taken van de gids.

De scholenwerkgroep is een levendige
werkgroep die ook de scholing van haar leden
verzorgt.

Het jaarprogramma bestaat uit:
 Paddentrek meebeleven (groep 5/6)
 Gebruik je zintuigen (groep 5/6)
 Beleef de herfst (groep 5/6)
 Het "beste" bos (groep 6/7)
 Ontdek het waterleven (groep 5/6)
 Kwaliteit van slootwater (groep 7/8)
Zie ook de folder Schoolgidsen IVN Ede

 Projecten
Op verzoek verzorgen de schoolgidsen excursies
met basisschoolleerlingen uit andere groepen en
met brugklassers.

