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Beste lezer,

 

Op 14 april is het zo ver, dan opent Floriade Expo 2022 in Almere! Tijdens Floriade laat de

Nederlandse tuinbouw samen met nationale en internationale deelnemers groene

oplossingen zien die onze steden leuker, leefbaarder en duurzamer maken. We brengen graag de

mogelijkheid van een schoolreis naar Floriade onder uw aandacht. 

 

Floriade biedt onvergetelijke schoolreisjes met een perfecte mix van spelenderwijs leren over groen en

samen plezier hebben. Kinderen kunnen Floriade van boven bekijken tijdens een spectaculaire rit in de

kabelbaan, op avontuur gaan met de Floriade Kids Expeditie en door een levende bibliotheek van

bijzondere planten, bloemen en bomen lopen. Ook is er voor de jongste kinderen een

kindertheatervoorstelling, ontwikkeld door Theatergezelschap BonteHond. Voor de bovenbouw worden er

educatieve en leuke activiteiten op het park aangeboden. 

 

De paviljoens van internationale en nationale deelnemers zijn daarnaast ook zeker een bezoek waard. In

het paviljoen en de tuin van Duitsland zien kinderen op een interactieve manier hoe ze bijdragen aan een

groene en gezonde stad. Daarna is er de mogelijkheid in de waterspeeltuin te spelen of op de trampolines

te springen. The Green House is de hoogste kas ter wereld. Hier kunnen kinderen producten uit de

tuinbouwsector voelen, proeven en ruiken. Verder kunnen kinderen de interactieve kunst ontdekken die ze

zelfs mogen aanraken in het paviljoen M.

 

Het hele Floriade-park en de voorzieningen zijn rolstoeltoegankelijk, zodat iedereen van Floriade Expo

2022 kan genieten. In de bijgevoegde brochure vindt u meer informatie over schoolreizen en hoe u deze

kunt boeken, de Floriade Kids Expeditie en het workshopaanbod. Er is ook een bijbehorend gratis online

lespakket beschikbaar.

 

Twijfelt u nog? Op 11 mei 2022 organiseert Floriade een docentendag om basisschooldocenten de kans te

geven om meer te weten te komen over de schoolreizen. Voor deze middag kan elke school via deze link

één gratis toegangsticket aanvragen. 

 

Wij hopen u en uw leerlingen binnenkort op Floriade te verwelkomen!

 

Hartelijke groet,

 

Roelie Bosch                                                            Hans Bakker

Wethouder van onderwijs Almere                           Directeur Floriade Expo 2022

 

 

https://floriade.com/nl/prijsinformatie/schoolreizen/aanmelden-docentendag/
flo.elisabeth
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