NIEUWSBRIEF
Beste lezers,
Hoewel het buiten nog
koud is en de natuur
in dit seizoen even stil
staat, zijn wij binnen
bezig om voor jullie
weer zes leuke en
leerzame kleuternatuurmiddagen te
organiseren.

Spelenderwijs
de natuur ontdekken!

0000

In deze nieuwsbrief
een terugblik op 2018
maar natuurlijk ook
alle data, thema’s en
wetenswaardigheden
voor 2019.
Veel leesplezier!
Team Kleuternatuur

Het programma voor 2019:
Woensdag 10 april
Woensdag 8 mei
Woensdag 5 juni
Woensdag 4 september
Woensdag 2 oktober
Woensdag 6 november

Vogels in de lente
Slakken
Wilde bloemen
Bomen
Paddenstoelen
Meer over het weer

Het idee achter Kleuternatuur
Wij vinden dat je niet jong genoeg kunt beginnen
met natuureducatie!
Daarom is in 2016 Kleuternatuur opgericht. Bij
Kleuternatuur ligt het accent niet op zoveel
mogelijk kennis vergaren, maar bij natuurbeleving,
nieuwsgierigheid, ontdekken en plezier.
Door binnen de belevingswereld van kleuters op
een leuke en ongedwongen manier respect,
interesse en verwondering voor de natuur te
stimuleren, wordt een basis gelegd die een leven
lang mee gaat.
Kleuternatuur wordt voorbereid en georganiseerd
door vrijwilligers die dit met veel passie, zorg en
enthousiasme doen. Alles met als doel om de
kleuters (en natuurlijk ook hun (groot)ouders) een
leuke en leerzame middag te bezorgen.
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10 april 2019 – vogels in de lente

8 mei 2019 - slakken

De lente is begonnen! De vogeltjes fluiten en
beginnen aan hun nest. Daarom hebben wij het op
deze eerste kleuternatuurmiddag van het jaar over
vogels. We gaan onder andere vogelnestjes
bekijken en proberen om deze zelf te maken.
Buiten gaan we op zoek naar
vogels, nestjes en vogelgeluiden.
Tot slot doen we een
toepasselijk beweegspel
om te ervaren hoe het voelt
om een vogel te zijn.

Tijdens de tweede kleuternatuurmiddag leer je van
alles over slakken. Hoe ze bewegen, wat ze eten en
welke verschillende soorten er zijn. Natuurlijk gaan
we in het bos op zoek naar slakken, zodat we ze
goed van dichtbij kunnen bekijken.
Wie de snelste slak is gaan
we zien in een spannende
slakkenrace!

5 juni 2019 – wilde bloemen

4 september 2019 - bomen

Deze kleuternatuurmiddag gaat over wilde
bloemen. Je leert verschillende bloemen kennen
van naam. We gaan lekker kliederen met
zaadbommetjes en gebruiken onze neus om de
lekkerste bloemengeurtjes te ontdekken. Buiten
gaan we op zoek naar de mooiste bloemen
waarmee we een ansichtkaart maken.

In september staat de Kleuternatuurmiddag in het
teken van bomen. Je leert waarom bomen
belangrijk zijn en hoe ze groeien. In het bos gaan
we op zoek naar verschillende boomsoorten en
kijken we hoe je ze kunt herkennen aan hun
bladeren, stam en vruchten. Natuurlijk gaan we
ook op zoek naar de dikste
boom van het bos.
Tot slot gaan we
knutselen met
takken en bladeren.

2 oktober 2019 - paddenstoelen

6 november 2019 – Meer over het weer

Het is herfst en daar horen natuurlijk
paddenstoelen bij! In het bos gaan we op zoek
naar zoveel mogelijk verschillende paddenstoelen
en kruipen in de huid van kabouter Spillebeen. Ook
knutselen we een paddenstoel , die een plekje
krijgt in jouw eigen herfstdoos.

De laatste Kleuternatuurmiddag van dit jaar gaat
over het weer. Wat zijn wolken, hoe ontstaat een
regenboog en waarom is er in de winter sneeuw?
In het bos gebruiken we onze zintuigen om de
wind en de zon te voelen. En wie weet … misschien
kunnen we wel in de plassen stampen! We
knutselen een windgong van spulletjes uit het bos,
die je natuurlijk mee naar huis mag nemen.
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Voor wie is Kleuternatuur?
 Kleuternatuur is een natuureducatieprogramma voor kleuters . Het niveau van de
informatie en doe-opdrachten is gericht op
kinderen van 4 tot en met 6 jaar.
 Ook jongere kinderen vanaf circa 2,5 jaar
kunnen meedoen, maar hebben dan wat
extra hulp nodig van hun (groot)ouders.
 Voor oudere kinderen is de informatie
misschien wat eenvoudig, maar de doeopdrachten zijn leuk voor alle leeftijden.
 We vinden het belangrijk dat ook
(groot)ouders er bij zijn (max. 1 per kind).
Om de kinderen waar nodig een handje te
helpen, maar ook omdat het gewoon leuk is
om deze middag samen te beleven!

Slecht weer? Geen probleem!
Als het echt de hele middag hard regent of stormt
hebben we een binnenprogramma. Maar we proberen
altijd wel even naar buiten te gaan. Denk op natte
dagen aan regenlaarsjes,
het bos kan nat zijn.
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Hoe ziet het programma er uit?
In hoofdlijnen ziet het programma van
Kleuternatuur er elke middag als volgt uit:
 Je bent welkom in het MEC-lokaal vanaf
13.45 uur. De kinderen krijgen een
naamsticker en kunnen alvast een plaatsje
zoeken. Als iedereen er is kunnen we om
14.00 uur starten.
 Ongeveer halverwege het programma is er
een pauze. Er is dan limonade en een
traktatie voor de kinderen. Ouders die wat
willen drinken kunnen ook een glaasje
limonade krijgen, of op eigen kosten iets
bestellen bij brasserie het T-Huis.
 Vaste onderdelen van het programma zijn
een toepasselijk voorleesverhaal, een stukje
eenvoudige informatie over het thema aan
de hand van plaatjes en/of een filmpje,
samen het bos in, een knutselactiviteit en
een liedje.
 Daarnaast spelen we vaak (beweeg)spelletjes of gaan bijvoorbeeld aan de slag
met een vergrootglas, afhankelijk van het
thema.
 De activiteiten zijn deels binnen in het MEC
lokaal en deels buiten in het bos.
 We ronden af rond 16.00 uur.
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Aanmelden
 Voorheen was het mogelijk je voor een heel
jaar aan te melden. Maar omdat er steeds
meer belangstelling is voor Kleuternatuur, zou
dat kunnen betekenen dat wie wat later
reageert nooit kan komen.
 Daarom kun je je dit jaar per keer aanmelden.
 Dit kan vanaf de dag na de voorgaande
Kleuternatuurmiddag. Voor de middag van 8
mei kun je je dus aanmelden vanaf 11 april,
de dag na Kleuternatuur. Et cetera.
Hoe kun je je aanmelden?
 Door een e-mail te sturen naar
kleuternatuur@telfort.nl.
 Geef daarin aan voor welke middag je je wilt
aanmelden, de naam en leeftijd van het kind /
de kinderen.
 Er geldt een maximum van 20 deelnemertjes
per middag. Daarbij hanteren we de volgorde
van aanmelding per e-mail.

Wat kost meedoen met Kleuternatuur?
 We vragen een bijdrage van € 2,00
per deelnemend kind per middag.
 Dit bedrag wordt gebruikt voor de aanschaf van
limonade, een traktatie, knutsel- en lesmaterialen.
 U kunt (bij voorkeur gepast) contant betalen voor
aanvang van de Kleuternatuurmiddag.
 We vragen ook een bijdrage voor jongere / oudere
broertjes of zusjes als zij gebruik willen maken van
de knutselmaterialen en traktatie. Daar zitten voor
ons immers de kosten in.

Een paar dagen van
tevoren krijg je een
e-mail met daarin
praktische
informatie.
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Vol?
 Bij meer dan 20 aanmeldingen komt je naam
op de reservelijst. Komt er door afmelding
een plekje vrij? Dan laten we je dat zo snel
mogelijk weten.
 Komt er geen plekje vrij? Dan krijg je een
plaatsje aangeboden voor de volgende
Kleuternatuurmiddag. Je bent dan verzekerd
van een plekje.
Afmelden
 Heb je je aangemeld en kun je onverwachts
niet komen? Laat het ons dan zo snel mogelijk
weten. Dan kunnen we misschien nog iemand
anders een plaatsje aanbieden.
Tot slot
 Wij controleren regelmatig onze e-mail en
facebookpagina, maar niet dagelijks.
 Duurt het langer dan 5 dagen voor je een
reactie hebt ontvangen? Dan is er
waarschijnlijk iets mis gegaan. Probeer nog
eens te mailen of stuur een privé-bericht op
facebook.
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11 april 2018 - wormen
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9 mei 2018 - bijen
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6 juni – op zoek naar de regenboog
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5 september - eekhoorns
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3 oktober - paddenstoelen
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7 november – vogels in de winter

NIEUWSBRIEF Kleuternatuur Roosendaal

editie 2 – februari 2019

NIEUWSBRIEF
TIP: Nieuw e-mailadres
Kleuternatuur heeft een nieuw
e-mailadres:
kleuternatuur@telfort.nl
Ons voormalige hotmail-adres
zullen we nog af en toe
checken, maar wordt na
verloop van tijd opgeheven.

TIP: Meenemen
Soms vragen we of je iets mee
kunt nemen van thuis.
Bijvoorbeeld een schoenendoos
of conservenpot om mee te
knutselen.
Een tas om spullen in mee naar
huis te nemen is altijd handig!

TIP: Volg ons op facebook
Actuele informatie, evenementen en foto´s van
Kleuternatuur vind je op onze facebook-pagina.
Daar vind je ook geregeld nieuws uit de natuur en
leuke tips. Bijvoorbeeld een knutseltip die past bij
het seizoen, een leuke wandeling om met
kinderen de doen of een gave speeltuin in de
buurt.
Like en volg ons op facebook en
tip ook vrienden en bekenden
om dit te doen. Alvast bedankt!
www.facebook.com-kleuternatuurroosendaal

TIP: Jeugdnatuurgroep
Ben je Kleuternatuur ontgroeid, maar
wil je wel graag meer weten over de natuur
en lekker buiten bezig zijn? Ga dan eens een
keertje kijken bij de jeugdnatuurgroep, voor
kinderen vanaf 7 jaar!

TIP: Kleding
We adviseren om de kinderen
kleding en schoenen aan te trekken
die vuil mag worden.
In verband met teken is het
raadzaam om een lange broek aan
te trekken en de kinderen na afloop
te controleren op tekenbeten.
Een lange broek is overigens ook
raadzaam vanwege brandnetels.

TIPS voor ONS
Heb jij nog tips voor ons?
Bijvoorbeeld een nieuw thema,
een voorleesboek of hoe we de
middagen kunnen verbeteren.
Laat het ons weten! We zijn
heel benieuwd.
Tips voor andere ouders die we
op onze pagina kunnen delen
zijn ook van harte welkom.

https://www.ivn.nl/afdeling/roosendaal/jeugd
natuurgroep-ivn-roosendaal
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WIST JE DAT…

Landgoed Visdonk sinds
2010 in eigendom en
beheer is van de Vereniging
tot behoud van
Natuurmonumenten?

Het voorbereiden
van 1 kleuternatuurles ongeveer
35 uur
tijd kost?

We een nieuw
email-adres hebben?
Het ‘T-Huis’
de naam is van het
gebouw waarin het MEC,
regiokantoor van
Natuurmonumenten,
en brasserie T-Huis
gevestigd zijn?

We in samenwerking
met het MEC dit jaar
lespakketten willen
ontwikkelen voor
in de klas?

Er in het MEC
deze maand een
tentoonstelling
is over water?

We op 17 november
2018 een kleuternatuurles verzorgd
hebben op basisschool
de Blokwei, over
vogels in de
winter?

De naam ‘Visdonk’
waarschijnlijk komt door
samenvoeging van de woorden
‘fis’ en ‘donk’? Een fis is een andere
naam voor bunzing en een
donk is een heuvel.

We
inmiddels 15
verschillende
thema’s
hebben?

De naam
‘pestvogel’ dateert uit
de Middeleeuwen?
Men dacht toen dat
deze vogels de ziekte
de pest meenamen en
verspreidden.

Je vanuit een
vliegtuig een
ronde regenboog
zou kunnen zien?

Een paddenstoel
de vrucht is van
een schimmel?
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Waar moet je zijn?
Kleuternatuur wordt georganiseerd in
en om het MEC Roosendaal op
landgoed Visdonk.
Adres:
Dennescheerderdreef 11, Roosendaal
Te bereiken via de Rozenvendreef

Dank aan alle vrijwilligers!
We willen Wim, Jac, Annemarie, Els , Toos en Kees
bedanken voor hun hulp tijdens de Kleuternatuurmiddagen.
We kunnen het allemaal nog zo goed bedenken en
voorbereiden, zonder jullie hulp en enthousiasme op
de middagen zelf staan we nergens!
Linda Frantzen en Marloes Bergmans

Parkeren:
Bij het MEC / T-Huis is beperkte
parkeergelegenheid. Als de parkeerplaats hier vol is kunt u parkeren bij
de grote parkeerplaats bij Lodge
Visdonk, aan het begin van de
Rozenvendreef. Vanaf daar is het
ongeveer 7 minuten lopen naar het
MEC / T-Huis. Je kunt natuurlijk ook
gewoon op de fiets komen.
Let op:
Bij het T-Huis mag je alleen in de
vakken parkeren. Buiten de
parkeervakken kan er bekeurd
worden.

Zeg het voort!
Ken je nog andere kleuters die zin
hebben in een middagje in de natuur?
Stuur deze nieuwsbrief dan gerust
door aan hun (groot)ouders!
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