Kind & Natuur
Onze droom:
ΖHGHUNLQGLQ/LPEXUJWRHJDQJYHUVFKDHQWRWHQDFWLHIODWHQ]LMQLQQDWXXUHQODQGVFKDSDe
droom van IVN Limburg is het bieden van een passend palet aan activiteiten voor kinderen
waarbij ze kennismaken met natuur en gestimuleerd worden naar buiten te gaan. Op deze
manier beleven ze al spelend de natuur én doen ze daar zelf actief ervaringen op.

Basisscholenpalet

IVN Limburg stimuleert basisscholen om op of nabij de eigen locatie een groene speel- en leeromgeving voor
kinderen te creëren. Ook inspireren we docenten om hier didactisch mee om te kunnen gaan.
In 2020:
• biedt IVN scholen op verzoek bijscholing aan over hoe zij kinderen actief de natuur kunnen laten beleven. Dit
doen we onder andere door aansluiting bij landelijke IVN campagnes. Zo organiseren we de Boomfeestdag,
de Buitenlesdag en een Modderdag. Ook legt IVN Limburg Tiny Forests aan samen met Binnen Boswachters.

Schoolprojecten Nationale Parken

In de Nationale Parken De Groote Peel, De Meinweg en De Maasduinen
biedt IVN natuuronderwijsprojecten aan voor groepen 3 tot en met 8 uit het
Basisonderwijs. Leerlingen gaan zelf op onderzoek uit in de natuur en gaan
aan de slag met natuurlijke materialen.
In 2020:
• worden in de drie Nationale Parken acht verschillende maatwerk
schoolprojecten aangeboden.
• bieden we een nieuwe schoolgidsenopleiding aan.

Levend netwerk van schoolgidsen en jeugdnatuurbegeleiders

IVN Limburg brengt vrijwilligers en beroepskrachten, die zich actief inzetten om jeugd de Limburgse natuur te
laten beleven, samen om een grotere impact te realiseren.
In 2020:
• realiseren we bijscholings- en uitwisselmomenten voor vrijwilligers en beroepskrachten.
• onderhouden we een netwerk dat uitvoering kan geven aan landelijke IVN campagnes zoals de
Buitenlesdag, Slootjesdagen, Modderdagen en Hartje Winter.

Kidsparty 2020

We stimuleren kinderen en leiding uit Jeugdwerk Limburg tot actieve
natuurbeleving.
In 2020:
• bereiden we samen met Jong Nederland Limburg en Scouting Limburg
de Kidsparty in de Kasteeltuinen Arcen voor die wegens de coronacrisis is
uitgesteld naar 3 en 4 april 2021.

Dat doen we samen met onze partners, waaronder:

Speeltuinwerk Limburg, NME-aanbieders, IKL Limburg, Jong Leren Eten, Jong Nederland Limburg, Scouting
Limburg en IVN-afdelingen.
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