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Inspiratiedag Kind & Natuur
Natuur is gezond! Uit onderzoek blijkt
dat contact met de natuur zorgt voor
meer geluk, betere leerprestaties
en minder stress. IVN zet zich in om
kinderen en jongeren toegang tot natuur
en natuurbeleving te bieden. Wil jij je
hier ook voor inzetten? Kom dan op 13
oktober naar de Inspiratiedag Kind &
Natuur, die IVN Noord organiseert voor
kind-, jeugd- en jongerenbegeleiders.
Het is een vervolg op de succesvolle
Scharrelkids Inspiratiedag, maar dan
in een nieuw jasje en op een nieuwe
locatie. Doen, beleven en zelf ervaren
staan nog steeds centraal. In en om onze
mooie Veldhoeve in Orvelte, midden in
de natuur, geven we je nieuwe ideeën en
praktische tips om kinderen en jongeren
de natuur weer te laten beleven. Meld je
aan via het formulier op ivn.nl.

Wat is de invloed van natuur
op het kinderbrein?
“Kinderen ontdekken de wereld
precies als natuurwetenschappers:
ze vormen hypotheses over de
wereld om hen heen en testen
die. Juist het ongerijmde zet
hun hersenen aan het werk.”
Wetenschapsjournalist Mark Mieras
neemt ons
mee in de
wondere
wereld
van het
kinderbrein
en de invloed
die de natuur
daarop heeft.

Workshops
Er zijn gedurende de dag twee workshopsrondes en voor elke ronde kun je
kiezen uit één van de onderstaande workshops. De keuze voor de workshops
kun je ’s ochtends bij aanmelding maken.

Helden van de herfst

Welke betekenis hebben paddenstoelen
voor het bos? Hoe oud worden
paddenstoelen? Gaat het goed of
slecht met paddenstoelen? Tijdens
deze workshop krijg je eerst deze
basisinformatie. Maar paddenstoelen
spreken natuurlijk vooral tot de
verbeelding van kinderen. Natuurlijk
door de verhalen, maar ook door de
vele vormen en kleuren. IVN-er en
natuurfotograaf Geert de Vries laat je
ontdekken hoe je hier leuke en leerzame
activiteiten aan kan koppelen.

Blij met de bij

‘Het gaat niet goed met de bijen,’ dat
is wat je veel hoort. Maar hoe breng
je het belang van de bij onder de
aandacht van kinderen? Als voormalig
leerkrachten weten vader en zoon Ter
Bork als geen ander hoe je dit thema
in de klas kunt behandelen. Tijdens de
workshop wordt inhoud afgewisseld met
didactische werkvormen. Als deelnemer
ga je uiteindelijk zelf aan de slag met
opdrachten en activiteiten die je zelf met
kinderen kunt uitvoeren.

Kinderen willen een sterk
verhaal

Verhalen vertellen is een eeuwenoude
vorm van informatie uitwisselen, elkaar
vermaken, je toehoorders raken en iets
leren. Tijdens deze workshop leer je wat de
ingrediënten zijn van een sterk verhaal en
hoe storytelling als spannende werkvorm
ingezet kan worden bij jeugdactiviteiten
over de natuur. Natuurlijk ga je zelf ook
oefenen met het maken en vertellen van
een sterk verhaal.

Buitengewoon Groen

Een schoolplein kan veel meer zijn dan
een pauzeplaats of een overblijfplek. Het
kan een groen schoolplein worden, een
speel- en leerlandschap als het ware. Een
soort buitenlokaal met diertjes, planten,
struiken en bomen. Wil je ook een groen
schoolplein waar kinderen op zoek gaan
naar lieveheersbeestjes, pissebedden en
vette rupsen? Verstoppertje spelen achter
bomen en in struiken? Waar zij kunnen
ontdekken en zich kunnen verwonderen?
Kortom, een schoolplein waar kinderen
weer in contact komen met de natuur. Volg
dan deze workshop vol inspiratie, tips en
goede voorbeelden.

Het buitenlokaal

In deze workshop laat een leerkracht je
kennismaken met onderwijs buiten de
klas. Je krijgt inzicht in de meerwaarde
van buiten leren en het combineren van
verschillende schoolvakken. Niet alleen
vanwege de frisse lucht, maar juist vanwege de
natuurlijke materialen die een bron zijn voor
aanschouwelijk onderwijs. Natuurlijk gaan we
tijdens de workshop ook zelf aan de slag om
buitenlessen te ervaren en ideeën op te doen,
zodat je er zelf mee aan de slag kunt.

Scharrelkidsactiviteiten

Weet jij nog hoe het voelt om languit op je
rug in het gras te liggen en naar de wolken
te kijken? Om over paadjes te struinen en
urenlang moddertaartjes te bakken? Met
Scharrelkidsactiviteiten laten we je ontdekken
hoe leuk buitenspelen is. Op een speelse
manier samen buiten ontdekken, gewoon
lekker scharrelen in de natuur. Dat is niet
alleen heel erg leuk, maar ook heel erg
goed voor kinderen. Het maakt kinderen
creatiever, slimmer, zelfverzekerder en fitter.
Tijdens deze workshop leer je hoe je leuke en
laagdrempelige activiteiten voor verschillende
leeftijdsgroepen organiseert en begeleidt.

Groene Smoothie

Wegens succes in de herhaling; een workshop
over ‘eten en drinken uit de natuur’, dit keer
onder leiding van Yvonne Westerdijk van
Plaats de Wereld. Gezondheid en superfoods
zijn trending topic. Toch hoef je hiervoor geen
gojibessen uit Tibet of wilde mango uit Afrika
te importeren. Ook in jouw eigen omgeving
groeien planten, kruiden en bessen die rijk zijn
aan belangrijke voedingsstoffen. Welke het zijn,
wanneer je ze mag plukken en hoe kinderen
deze kunnen bereiden tot gezonde hapjes en
drankjes, staat centraal in deze workshop.
We gaan zelf ‘wilde’ groene smoothies,
kruidenthee en gezonde groentesmoothies
maken en sluiten af met een proeverij en een
nabespreking.

Programma
09.00 uur

inloop met koffie, thee en koek en inschrijving voor de workshops

09.30 uur

welkom door dagvoorzitter

09.40 uur

inspirerende lezing van Mark Mieras

10.30 uur

start 1e workshopronde

12.00 uur

lunch

13.15 uur

start 2e workshopronde

14.45 ur

presentaties -uitwisseling ervaringen plenair - afsluiting

15.15 uur

hapje en drankje

Dankzij financiële bijdragen van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, is
deze dag gratis voor vrijwilligers uit deze provincies. Professionals betalen een kleine
bijdrage van €20,00. Gratis annuleren kan tot 6 oktober 2018, dit geldt voor zowel
betalende als niet-betalende deelnemers. Bij latere afmelding zijn wij genoodzaakt de
kosten voor de lunch van €10,00 in rekening te brengen.
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