IVN-jeugdgroep
de Fladderaars
Programma 2020
augustus t/m november

De Fladderaars, kinderen van 8-12 jaar,
komen op de tweede zaterdagochtend van
de maand van 9.15 – 11.45 uur bij elkaar.
Deze kinderen zijn voor een heel
schooljaar lid en betalen daarvoor een
bijdrage van € 14,00 per jaar.
Fladderaars nemen zelf iets te eten en te
drinken mee, liefst in een tas en ze
hebben natuurlijk kleding aan die tegen
een stootje kan.
Zin om een keertje mee te doen, stuur een
mail naar fladderaars.vlinders@gmail.com
en je krijgt zo snel mogelijk antwoord.

IVN-jeugdgroepen
de Vlinders en de Fladderaars
Burg. Bruins Slotsingel 15
2403 NC Alphen aan den Rijn
M. 06-53403123
Fladderaars.vlinders@gmail.com
NL85 RABO 0301 6899 62
t.n.v. IVN Alphen aan den Rijn

afdeling.ivn.nl/alphenaandenrijn

8 augustus – Word slootjesexpert
Heb jij al eens een geelgerande watertor gezien of
een kokerjuffer. En wat dacht je van een
Amerikaanse rivierkreeft, een waterschorpioen of
een bloedzuiger. Misschien zien wij ook
salamanders en kikkers. We meten de
waterkwaliteit.
We zien jullie bij de Kromme Aar. Parkeer de auto
op de parkeerplek bij de kinderboerderij en loop
een stukje langs de Burg. Bruins Slotsingel tot het
bruggetje. Kom je op de fiets, dan een klein stukje
verder fietsen.

Activiteiten met RIVM maatregelen
•

Het seizoen verandert. We zijn 2020 nog
actief van augustus tot en met november en
starten in 2021 weer in februari en gaan door
tot en met november.

•

We zijn vooral buiten. We ontvangen de
kinderen daar dan ook.

•

Probeer thuis naar het toilet te gaan.

•

Neem je eten in een tas mee. Als we op pad
gaan nemen we de kruiwagen of iets anders
mee om alles in te doen.

•

We werken in kleine groepjes en nemen
ontsmettingsmiddelen mee.

•

Omdat we vooral buiten zijn worden
telefoons en fietssleutels in een doos gedaan,
zodat wij deze artikelen niet verliezen
onderweg.

•

Fladderaars die betaald hebben voor het
seizoen 2019/2020 hoeven geen bijdrage in
de kosten te betalen voor de maanden
augustus tot en met november 2020.
Nieuwe kinderen betalen voor de periode van
augustus tot en met november 2020 een
bijdrage van € 6,00.

•

Fladderaars die in juni afscheid zouden
nemen, mogen nog gewoon komen tot en
met november.

12 september – Word Citizen scientist
Voor een safari hoef je niet naar Afrika! Duik
gewoon de tuin van het bezoekerscentrum in en
ontdek hoeveel er leeft in de grond. Van loopkever
tot miljoenpoot, en van mier tot regenworm.
Meestal lopen we letterlijk over deze diertjes heen,
maar nu krijgen ze de aandacht die ze verdienen.
Graaf mee en word ‘Citizen scientist”. We doen ook
mee met een onderzoek van bodemdieren.nl en
voeren onze onderzoeksgegevens in.
We zien jullie in het amfitheater bij het
bezoekerscentum De Veenweiden.

10 oktober - Op bezoek bij Polderflora
Een aantal jaren geleden hebben wij achter
camping Polderflora aan het Rietveldsepad heel
veel struiken aangeplant. Er is daar ook een
ijsvogelwand geplaatst. We gaan op zoek naar de
(ijs)vogels en nemen de kijkers mee om deze vogels
te spotten. We zien jullie dan bij Polderflora. Je
hoort nog van ons waar we je welkom gaan heten.
14 november – Op bezoek in onze Tiny Forest
We hebben ons eigen bos. Wel een kleintje, een
Tiny Forest. Er staan wel 900 boompjes en er is een
buitenleslokaal. Je mag je eigen boom uitkiezen en
daar een label met je naam aan hangen. In het
speelbos gaan we ook nog lekker actief aan de slag.
We ontvangen je in het klaslokaal in de Tiny Forest.
Loop naar het bezoekerscentrum, rechts erlangs en
doorlopen naar het speeltuintje. Na het wildrooster
zie je ons rechts.

NatureXplorers (jeugd 12+)
Ben je ouder, dan kan je altijd op de 2e
vrijdagavond van de maand van 19.00 - ca. 21.00
uur naar de NatureXplorers. Dit is een groep van
12+. Wil je meer informatie, mail dan naar
natureXplorers.ivn@gmail.com.

