IVN jeugdgroep
De Vlinders
Programma 2020
augustus t/m november

De Vlinders, kinderen van 4-8 jaar, komen
op de tweede zondag van de maand bij
elkaar van 14.00 – 15.15 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.
Bij 16 kinderen is de groep vol. De
kinderen betalen € 1,50 per keer.
Zin om een keertje mee te doen, mail dan
naar fladderaars.vlinders@gmail.com en je
krijgt zo snel mogelijk antwoord.

IVN jeugdgroep
De Vlinders
Burg. Bruins Slotsingel 15
2403 NC Alphen aan den Rijn
Coördinator IVN jeugd: Gerda Bonninga
M. 0653403123
E. fladderaars.vlinders@gmail.com
afdeling.ivn.nl/alphenaandenrijn

Vlinders met RIVM Maatregelen
Ook voor de activiteiten van de Vlinders zijn
aanpassingen gedaan. Natuurlijk volgen wij de
adviezen van de RIVM. Daarom staat in deze folder
het programma tot en met november 2020.
•

Activiteitenenseizoen wijzigt
We starten in 2020 in augustus en gaan door tot
november.
In december en januari geen activiteiten.
In 2021 verzorgen wij activiteiten van februari
tot en met november (dus ook juli en augustus).

•

We zijn altijd buiten
We gaan altijd naar buiten en zullen minder
knutselen. Omdat het weer in december en
januari vaak natter en kouder is zijn er geen
activiteiten.
Is het weer te slecht, dan kunnen wij de
activiteit afblazen.

•

Eén (groot)ouder is welkom
Voorlopig mag er niet meer dan 1 (groot)ouder
meekomen met een kind. Voelt het kind zich
veilig laat het dan alleen komen. Meld bij de
aanmelding ook gelijk of er een (groot)ouder
mee komt.

•

Tijd van de activiteit
14.00 – 15.15 uur zonder pauze.
We verzorgen dan ook geen drinken voor
kinderen en (groot)ouders.

•

In principe geen toiletgebruik
We gaan ervan uit dat kinderen geen gebruik
hoeven te maken van het toilet. In noodgevallen
kan het altijd. Maar liever niet.

•

Kleine groepjes
We werken vooral in kleine groepjes.

•

Aanmelden verplicht
Na de uitnodiging per mail meld je je kind aan.
Je krijgt een bevestiging van ons. Er kunnen
voorlopig niet meer dan 16 kinderen meedoen.

•

Prijs per activiteit
We vragen een bijdrage in de kosten van € 1,50
per kind (zonder drinken, eten en koffie/thee
ouders). Een kind kan eventueel zelf iets
meenemen voor op de terugweg.

9 augustus – Zoek een waterschorpioen
Heb jij al eens een geelgerande watertor gezien of
een kokerjuffer? En wat dacht je van een
Amerikaanse rivierkreeft, een waterschorpioen of
een bloedzuiger?
Deze zondagmiddag gaan we met schepnetjes op
zoek naar slootdiertjes en vandaag eens in een
andere sloot. 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.

11 september – Onze eigen Tiny Forest
Wij hebben ons eigen bos. Wel een kleintje. Het is
dan ook 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. Dit is jouw boom. We meten de bomen,
gaan aan de slag met takken, zoeken diertjes die
leven in ons bos. We bezoeken ook het speelbos.
We ontvangen je in het klaslokaal in de Tiny Forest.
Loop naar het bezoekerscentrum, rechts erlangs en
doorlopen naar het speeltuintje en aan de
rechterkant na het veerooster vind je ons.

.

11 oktober – Magische paddenstoelen
Plooirokjes, grote stinkzwammen, judasoren,
koraalzwammen en heksenboter. Of een
puntmutswasplaat, een bloemkoolzwam of een
varkensoor. Heb jij deze paddenstoelen wel
eens gezien? Ze bestaan wel en we gaan met
elkaar in het bos op zoek naar de mooiste
paddenstoelen. We nemen spiegeltjes en
loepjes mee. We zien je graag in het amfitheater
bij het bezoekerscentrum.

8 november – Actieve Natuurspeurtocht
Lekker actief bezig zijn met natuuropdrachten in
het bos. Klimmen, klauteren, zoeken, ruiken en
voelen. We gaan met elkaar allemaal
opdrachten uitvoeren. Lekker warm aankleden,
laarzen aan en speuren. maar. We zien jullie in
het amfitheater bij het bezoekerscentrum

