BSO / KDV
PROGRAMMA 2018

DAGELIJKSE
DOSIS
NATUUR

ZOME

R

HERFST

WWW.STADENNATUUR.NL/INSCHRIJVEN

AANBOD ZOMER
SPEURTOCHT
VROEGE VOGELBOS
DAGELIJKS,
OP EIGEN GELEGENHEID

SPEURTOCHT

AANBOD HERFST

Lammetje Luit is geboren in de
schaapskooi in het Vroege Vogelbos.
Hij woont hier met zijn hele familie.
Op de mooie lammetjesroute van 1,7
km door het bos ontdek je alles over
het leven van de schapen. Koop de
speurtocht via winkel.stadennatuur.nl
of bij het Eksternest.

LAMMETJE
LUIT

ZOMERFESTIVAL
STADSLANDGOED DE KEMPHAAN
29 EN 30 AUGUSTUS

FESTIVAL!

SPEURVEL EN WANDELING
NATUURBELEVINGCENTRUM DE OOSTVAARDERS
DAGELIJKS, OP EIGEN GELEGENHEID

BEZOEK AAN DE DIEREN
STADSLANDGOED DE KEMPHAAN
DAGELIJKS, OP EIGEN GELEGENHEID
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DIER IN HET
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Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders is
de perfecte plek om een ontdekkingstocht
naar de Oostvaardersplassen te beginnen!
Bezoek eerst in het gebouw de doetentoonstelling over dit unieke gebied.
Buiten zie je vele vogelsoorten en kun je
de grote grazers tegenkomen: edelhert,
heckrund en konikpaard. Wie weet komt ook
de indrukwekkende zeearend overvliegen!

Elke zomervakantie sluit Stad &
Natuur af met het Zomerfestival op
de Kemphaan. Dit jaar komen er
indianen naar het stadslandgoed!
Trek je indianenpak aan en kom ook
op 29 en 30 augustus. Doe mee met
stoere workshops en bak een broodje
boven een echt indianenvuur.

Het wordt een warme indianenzomer op de
Kemphaan! In de zomervakantie is er een gratis
tentoonstelling met indianenopdrachtjes en een
speurtocht. Elke donderdag zijn er indianenworkshops, zoals hoofdtooi maken en schilderen.
Voor BSO’s worden aparte workshoptijden
aangemaakt. Meedoen? Bel of mail even:
036-5475050 / educatie@stadennatuur.nl

SPEURTOCHT
KINDERBOERDERIJ DE BEESTENBENDE
EN KINDERBOERDERIJ DEN UYLPARK
DI-VRIJ, OP EIGEN GELEGENHEID
TIJDENS DE OPENINGSTIJDEN VAN DE
KINDERBOERDERIJ

INDIANENZOMER
STADSLANDGOED DE KEMPHAAN
ZOMERVAKANTIE VAN MA-VRIJ,
OP EIGEN GELEGENHEID

INDIANENZOMER

De Kemphaan heeft
een hele bijzondere
bewoner: George,
het Husumervarken.
En nee, dat is geen heer
maar een dame! Zij scharrelt
samen met haar dochter rond bij
het nieuwgebouwde varkenskot.
Kom gezellig op bezoek en ga
meteen langs bij onze geiten,
schapen en bijen!

SPEURTOCHT

VINNY HET VARKEN
Varken Vinny komt bij zijn familie in Almere
logeren en hoorde dat er op de kinderboerderijen veel leuke dieren wonen. Hij gaat
bij ze op bezoek. Ga je met hem mee op
verkenning? Koop de speurtocht online via
winkel.stadennatuur.nl of ter plekke bij de
kinderboerderijen.

KINDERBOERDERIJ DE BEESTENBENDE
EN KINDERBOERDERIJ DEN UYLPARK
DI-VRIJ, OP EIGEN GELEGENHEID TIJDENS DE
OPENINGSTIJDEN VAN DE KINDERBOERDERIJ

ONZE KINDERBOERDERIJEN
Stad & Natuur heeft twee kinderboerderijen in Almere:
Kinderboerderij de Beestenbende in de Bouwmeesterbuurt
(Almere Buiten) en Kinderboerderij Den Uylpark in Stedenwijk
(Almere Stad). Beide kinderboerderijen zijn di-vrij geopend tot
16.30 uur. Kinderen komen op de kinderboerderijen in aanraking
met veel verschillende dieren zoals varkens, geiten, schapen,
pony’s, kippen en konijnen. Ook zijn er kruiwagentjes en
bezems, waarmee de kinderen zelf als echte
boerderijbeheerders aan de slag kunnen!
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ALLE KNUTSELTIPS OP EEN RIJTJE

KUNSTENAAR
IN DE DOP

INDIANENKNUTSELS
Kies allemaal een
mooie stok uit het
bos. Haal de schors
er af en laat de stok
even drogen. Maak er
dan jouw super gave
indianenstok van
door hem te verven
in allerlei kleuren of
te omwikkelen met
gekleurde wol!

In de Almeerse natuur is veel moois te vinden.
Maak een wandeling door het bos of het park en
verzamel takken, bladeren, bloemen en veren.
Plak dit op dik papier en maak er met karton
een versierde lijst omheen. Zo heb je je eigen
kunstwerk gemaakt!
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Met laarzen aan en emmertjes in de
hand maken jullie een wandeling door
het mooie herfstbos. Zoek kastanjes,
eikeltjes, takjes en mos waar je de mooiste, gekste en grappigste herfstpoppetjes
van kunt maken. Zet ze op een versierde
herfsttafel allemaal gezellig bij elkaar.

Het volledige aanbod
& inschrijven
www.stadennatuur.nl/inschrijven
Wil je andere activiteiten doen
met de BSO of KDV? Kijk dan
eens op onze vernieuwde pagina
www.stadennatuur.nl/inschrijven
voor themakisten, materiaalpakketten en activiteiten. Neem
gerust contact op voor aanvullende informatie, reserveren voor
activiteiten of aangepaste data!

Contact
Stad & Natuur Almere
Kemphaanstraat 1
1358 AD Almere
Tel. (036) 547 50 50
educatie@stadennatuur.nl
www.stadennatuur.nl
stadennatuur

Volg ook onze collega
Willemijn Huizenga
Stadennatuur op
facebook, voor actuele
educatieve nieuwtjes,
acties, tips en weetjes.

