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NATUURLIJK ONDERWIJS

‘ Kinderen die spelen, 
beleven en ontdekken 
in de natuur worden 
creatiever en gezonder.’ 
 
Liesbeth Bronkhorst,  
directeur Stad & Natuur Almere

KANT &  

KLAAR
21ST CENTURY SKILLS

MAATWERK 
MOGELIJK



NIEUW & UNIEK

GROEP 1-8  Wel eens een Tyrannosaurus Rex aan de tand  
gevoeld? Dit is je kans! Dacht je dat alle dino’s in dezelfde 
tijd leefden? Nee hoor! En wist je dat sommige vogels 
afstammen van dinosaurussen? Je weet niet wat je ziet  
bij deze geweldige dinosaurustentoonstelling. 

Duizelingwekkende dino’s

GROEP 1-4   De verzamelwoede van 
Boswachter Beer loopt uit de hand. 
Alleen de mooiste dierenspulletjes mogen 
blijven om tentoongesteld te worden in zijn 
Boswachter Beermuseum. Maar wat is een 
museum eigenlijk? En hoe moet Beer nou 
kiezen welke voorwerpen mooi, interessant 
en bijzonder genoeg zijn voor in het museum? 

Filosofie  
over aarde  
& wormen
GROEP 5-8  Kinderen filosoferen over de 
rol die de natuur speelt in hun leven: 
wat betekent de natuur voor jou, zou 
je er iets aan willen veranderen en hoe 
kun je dat doen?

GROEP 1-4  Met Pokon brengen  
De Dansers een ode aan spelen.  
Alle dieren spelen om te groeien,  
mensen dus ook. Een onstuitbare  
dansvoorstelling vol beweging,  
ritme, inventiviteit en vriendschap. 

BOSWACHTER BEER  
START EEN MUSEUM

Noodzakelijk 
speelplezier! 

LEERLIJN MUSEUM

GROEP 1-8   De lessen van Mad Science  
zijn niet alleen supercool, maar ook  
toekomstproof! Je leert met proefjes  
de basisprincipes van weten- 
schap & techniek te begrijpen.  
Deze kennis is net zo  
onmisbaar voor een mooie  
toekomst als kunnen lezen,  
schrijven en rekenen. 

Techniek heeft  
de toekomst

AANDACHT  OP SCHERP!

TOEKOMST-PROOF



Je hoeft er niet altijd met je klas op uit voor een bijzondere  
natuurervaring. We hebben ook een gevarieerd aanbod voor in 
en rond je eigen school. Ga zelf aan de slag met onze materialen 
of maak samen met ons een les of activiteit op maat voor  
jouw school. Ook denken we graag mee over projectweken, 
schoolreisjes en teampresentaties. Wensen of ideeën?  
Laat het ons weten via educatie@stadennatuur.nl

GROEP 5-8  
Techniek uit de natuur,   
biomimicry! Dat is het nabootsen 
van ideeën uit de natuur om men-
selijke problemen op te lossen.  
Geweldig leuke lessen gewoon 
op het schoolplein, waarbij de 
leerlingen al onderzoekend en 
ontwerpend leren over verschil-
lende thema’s, zoals afschrikken 
en camoufleren. 

JOUW SCHOOL, JOUW LES

Biomimi...watte?

GROEP 1-8  
Wij komen met een ge-
schoren schapenvacht op 
school en jij mag zeggen 
wat je er met je klas 
mee wilt doen: wassen, 
kaarden, spinnen, vilten, 
verven, weven, breien of 
borduren? Met wol maak 
je de mooiste dingen! 
Wordt het een eenmalige 
workshop of een heel  
wolproject? Helemaal op 
maat naar jouw wensen. 

WOLLIGE 
WORKSHOP

De wolkunstenaar  
in de klas! 

WINNAAR  
IVN INNOVATIEPRIJS

HET LIJKT 

WEL EEN 

VLIEGTUIG!

TIM, 10 JAAR

OP WEG 

NAAR  

BUITEN



MEE NAAR BUITEN ALLEMAAL!

GROEP 1-8  

Stap in en ga mee op ontdekkingsreis door de  
spannende natuur van Almere. We komen jullie met  
onze mooie nieuwe bus ophalen bij school, en nemen 
jullie mee naar het bos, het park of het strand in  
Poort. Het wordt een onvergetelijke reis!

op ontdekkings reis met  
DE STAD & NATUURBUS

GROEP 5-8

Maak je eigen prachtige en 
unieke weefwerkstuk. Eerst 
maak je een weefraam van 
takken en touw. Daarna ga je 
het bos in om te zoeken naar 
mooie natuurlijke materialen, 
zoals takjes, bladeren, 
rietstengels en veren. Met deze 
vondsten en garens kun je je 
creatief helemaal uitleven. 

Onze partner Staatsbos beheer biedt 
ook uitdagende natuur activiteiten 
voor basisschoolleerlingen:

Met Natuursprong (groep 5-7) ga 
je lekker actief buiten spelen en 
bewegen. Kruipen en sluipen door 
het bos, hutten bouwen, spelletjes 
doen. En vies worden mag!

NatuurWijs (groep 5-7) laat je 
kijken, voelen, ruiken, luisteren en 
proeven. Je gaat een hele dag de 
natuur in om zelf te ervaren en te 
ontdekken wat mensen en natuur 
met elkaar te maken hebben. 

Natuur-
weven

BUITEN  GEBEURT HET!

KOM MEE 

ONTDEKKEN!

OP WEG 

NAAR  

BUITEN

Het bos als klaslokaal!



Wat zou het mooi zijn als Almere 
energieneutraal zou zijn! Almere 
geeft Energie! wil dat onze stad 
in 2022 energieneutraal is. 
Kinderen hebben daar vaak 
goede ideeën over. Wij zoeken  
10 scholen die de uitdaging aan 
willen gaan! Meld je aan via 
educatie@stadennatuur.nl

GROEP 7-8  Hoe zou jouw ideale stad 
eruit zien? GroenTopia wordt 
jullie zelfontworpen stad van de 
toekomst: een groene stad, die na-
tuurlijk helemaal duurzaam is. Maar 
voor het leven in een stad moeten er 
een heleboel dingen goed geregeld 
worden. Hoe ga je dat organiseren? 

MET HET OOG OP DE TOEKOMST

Almere geeft  
Energie

10  

SCHOLEN  

GEZOCHT!

GROEP 5-8  In de Flevolandse Energiefabriek 
leer je alles over duurzame energie: hoe de 
binnen kant van een windmolen eruit ziet, wat  
een biovergister is en hoe een algenkwekerij 
werkt. Ook kun je zelf onderzoek en proefjes  
doen. Jij wordt een echte expert en die hebben  
we hard nodig.

ENERGIE 
FABRIEK

GROEP 5-8   Van welke grondstoffen wordt kleding ge-
maakt? Hoe krijgt de stof de nieuwste modekleur? 
Waar wordt kleding gemaakt? Er gebeurt heel wat 
voor dat hippe nieuwe shirtje bij jou in de kast ligt. 
En als het te klein geworden is, wat kun je er dan 
allemaal mee doen? Een leuk kussen maken voor op 
je bank bijvoorbeeld. Samen met gastdocenten ga 
je aan de slag met recycle je kleding. 

 IK HEB  ALTIJD WIND TEGEN
JAYDEN 9

IK GOOI  GEEN KLEDING MEER WEG!
LISA 11

Van shirt  
naar kussen 

GROENTOPIA



Almere geeft  
Energie

GROENTOPIA

Contact
Stad & Natuur Almere
Kemphaanstraat 1
1358 AD Almere
Tel. (036) 547 50 50

educatie@stadennatuur.nl
www.stadennatuur.nl
Facebook/twitter:  
stadennatuur

Inschrijven
Je kunt via www.stadennatuur.nl inschrijven op  
ons programma. Dit kan vanaf 19 mei. Onze voorwaarden 
staan op onze website. Aanbod op maat of inspiratie 
nodig voor een eigen activiteit of een ander idee?  
Neem contact met ons op, wij denken graag mee! 

INSCHRIJVEN VANAF 19 MEI

CONTACT & INSCHRIJVEN


