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TIPS VOOR DE HERFST

BUITEN IN
HET BOS

TAKKEN TWIST
Vanuit het mooie buitencentrum
Almeerderhout organiseert Staatsbosbeheer
avontuurlijke activiteiten in het bos. Met
het uitdagende beweeg- en spelprogramma
Klim! Ren! Speur! ga je heerlijk bouwen,
verstoppen en klauteren in het bos. Ontdek
hoe mensen en dieren overleven op de
zeebodem door buiten te kijken, voelen,
ruiken, luisteren en proeven bij Overleef in
het polderbos. Bestaan kaboutertjes echt?
Zet je puntmuts op en loop het Kabouterpad,
dan ontdek je het vast wel! En heb je er
altijd al van gedroomd om boswachter te
worden? Tijdens een ruige tocht door het
bos kom je erachter of je geschikt bent als
Hulpboswachter.
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In de herfst is het weer paddestoelenen pompoentijd. Allebei heel geschikt om
lekkere en gezonde dingen mee te maken.
Wat dacht je van zelfgemaakte pompoen
soep, jam of taart? Deze recepten en de
pompoenen krijg je bij het pakket Creatief
doen met pompoen. Behalve koken, kun je
natuurlijk ook heel goed knutselen met een
pompoen, bijvoorbeeld een lampion. Nog
leuker is het om je eten eerst zelf te kweken,
dat kan met het pakket Eet je eigen padden
stoel. Ook hier zitten een paar heerlijke
recepten bij. Eet smakelijk!
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Help jij mee een mooi groot kunstwerk te
maken, samen met kinderen van andere
scholen en inwoners van Almere? Onder
leiding van kunstenares Marijke Bolt
starten we in december met het kunst
werk van natuurlijke materialen, zoals
wilgentakken, bladeren, veren en wol. Voor
alle groepen is er een aparte creatieve
activiteit en mensen die op bezoek komen
op De Kemphaan mogen ook hun eigen een
steentje bijdragen. Eind februari is er dan
een uniek gezamenlijk kunstwerk ontstaan.

Zin in een sportieve uitdaging waarbij je veel
beweegt en lekker vies wordt? Doe dan mee
aan de Modderrun Almere. Op stadslandgoed
De Kemphaan is een spannend modder
parcours (ca. 3 km) met hindernissen waar
je met hulp van je klasgenoten overheen
kunt klimmen, kruipen en springen. Aan het
eind zit je gegarandeerd van top tot teen
onder de modder!
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In de buurt van je school zijn allerlei wateren bosdiertjes te vinden. Durf jij ze te
vangen? Met een schepnet, loeppotjes,
waterbakjes en andere handige dingen
ontdek je allerlei bijzondere beestjes.
In de klas komen we met zoekkaarten en
microscopen te weten wat jullie hebben
gevonden. Daarna laten we de diertjes
weer vrij, ze horen tenslotte in de natuur!

Vertel ons wat je graag met je klas zou
willen doen op of in de buurt van de school,
dan kijken wij welke expert samen met
jullie aan de slag kan gaan. Bij de thema
kist Smaaklessen kan er bijvoorbeeld
iemand bij jullie op school een kookles
geven of een voedingsdeskundige komt
jullie alles leren over gezonde voeding.
Maar heb je bijvoorbeeld een project over
watervogels, insecten, afval of energie?

Wij ontwikkelen samen met jullie een
activiteit op maat. Binnen, buiten, creatief,
actief, technisch, het kan allemaal!
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De bijzondere tentoonstelling Nachtbrakers
neemt je mee langs bekende Nederlandse
uilensoorten, maar ook langs onbekende,
exotische en zeldzame uilen. Wist je dat er
één uil in een holletje onder de grond leeft?
En dat er een uilensoort is die eruit ziet als
een roofvogel en zich ook zo gedraagt? Je
kunt zelfs van dichtbij zien hoe een Kerkuil op
zijn prooi afvliegt en deze uiteindelijk grijpt.
Cool! Het is natuurlijk ook gaaf om in de klas
braakballen uit te pluizen. Reserveer daarvoor
het materiaalpakket Detective Braakbal via
onze website. Uilen braken de onverteerbare
resten van hun prooidieren uit, zoals botjes,
veertjes en haren. Kun jij zien welk dier de uil
heeft opgegeten?

Het volledige aanbod
& inschrijven
www.stadennatuur.nl/inschrijven
Natuurlijk onderwijs voor heel Almere!
Op onze website vind je het aanbod natuurlijk onderwijs
van Stad & Natuur en vele andere organisaties in Almere
voor het komende schooljaar overzichtelijk terug. Je kunt
selecteren op groep, thema, maar ook of je op locatie of op
school aan de slag wilt. We bieden in samenwerking met
Collage-Almere activiteiten aan. Wist je dat onze
bus ook onder de vervoersregeling van Collage valt?
Je kunt direct inschrijven voor het komende schooljaar
via www.stadennatuur.nl/inschrijven. Ook kun je bij ons
terecht voor maatwerk en een bijzondere invulling van je
schoolreisje of themaweek. Neem contact met ons op,
we helpen je graag het natuuronderwijs op jouw school
verder vorm te geven!
Vanaf nu ontvang je drie keer per schooljaar een uitgave
van ons programma. Elke keer staan er nieuwe lessen in
de spotlights. De volgende editie verschijnt begin 2019.
Natuur

Kunst, cultuur en erfgoed

Duurzaamheid

Voedsel en boerderij

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.

Seizoenen, weer en klimaat

Natuur en Techniek

