Aanbod natuuractiviteiten voor basisscholen, herfst 2020
IVN afdeling Noord-Kennemerland
Algemeen:
De IVN-Scholenwerkgroep heeft tot doelstelling kinderen actief en ontdekkend met de natuur
bezig te laten zijn.
De natuuractiviteiten worden, op passend niveau, begeleid door twee gidsen.
De gidsen zorgen voor opdrachten en voor het benodigde materiaal.
Een actieve deelname van de leerkracht en begeleiders is noodzakelijk, want er wordt
gewerkt in kleine groepjes.
Periode: herfst 2020
Benodigde tijd: ongeveer 1,5 uur
Kosten: Per natuuractiviteit €50,-. Prijs schoolreis in overleg.
Aanmelden en boekingen:
Aanmelden per email: boekingscholen@ivnnkl.nl
Uitsluitend in dringende gevallen kunt u bellen naar telefoonnummer 06-44400937.
Verdere informatie:
Heeft u specifieke vragen over het natuuractiviteitenaanbod van de IVN-Scholenwerkgroep,
of wilt u meer informatie over een bepaalde activiteit, dan kunt u contact opnemen met Floor
van Splunder, coördinator IVN-Scholenwerkgroep.
Mailadres: f.vansplunder@gmail.com
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Aanbod IVN-Scholenwerkgroep herfst 2020
VERNIEUWD
NATUURPAD IN HET BOS
Geschikt voor groep 1 t/m 8
Periode: vanaf 14 september tot de herfstvakantie 2020
Locatie: de duinvallei tegenover de skibaan Il Primo in Bergen
Een opdrachtentocht door bos en duin, waarbij alle zintuigen aan bod komen. De klas wordt
in kleine groepjes verdeeld, waarna elk groepje met een rugzak vol materialen op pad gaat.
Er worden opdrachten uitgevoerd over bomen, bladeren, zaden, planten, bosdieren en
allerlei andere dingen die je in een bos tegenkomt.
PADDENSTOELEN
Geschikt voor groep 1 t/m 8
Periode: vanaf 14 september tot uiterlijk half november 2020 (afhankelijk van de
hoeveelheid paddenstoelen en de weersomstandigheden)
Locatie: vanaf Buitencentrum Schoorlse Duinen in Schoorl
Voor groep 1 t/m 6: Na een inleiding over ‘Wat is een paddenstoel?’ gaan de kinderen in
kleine groepjes aan de hand van een waarnemingsblad of notatieformulier zelf op zoek naar
paddenstoelen. De opdrachten verschillen per leeftijdsgroep. Met een spiegeltje wordt de
onderkant van een paddenstoel bekeken. De kleuters gaan op bezoek in het "kabouterbos",
waar soms kabouter Spillebeen te vinden is!
VERNIEUWD voor groep 7 en 8: De kinderen uit de hoogste groepen gaan op twee
verschillende plekken gericht op zoek naar bepaalde paddenstoelen. Hierbij wordt in
tweetallen gewerkt. Aan het einde van de activiteiten zullen de tweetallen aan de groep een
korte presentatie geven over welke paddenstoel zij de mooiste, grappigste of vreemdste
vinden.
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