
GROEP 3-8   Doe een bijzondere les op school over  
ZWERVEND AFVAL (groep 3-8): een combinatie van  
praktische opdrachten, eigen ervaring, onderzoek 
doen en filosoferen. En zwerfafval opruimen natuur-
lijk! Met afval kun je ook de mooiste dingen maken: 
DRAKEN, RIDDERS EN PRINSESSEN bijvoorbeeld. Als je 
eigen afvalpop klaar is, ga je er een spannend verhaal 
mee spelen (groep 3-5). 

MEE NAAR BUITEN ALLEMAAL!

Jullie zijn weer van harte welkom bij de stadsboerderij  
op de Kemphaan voor de lessen KINDERKOOKCAFÉ (groep 1-2),  
VAN GRAAN TOT POFFERTJES (groep 3-4) en HET LEVEN VAN DE 
KOE (groep 7-8). Succes gegarandeerd

GROEP 4-7 Waar groeien 
aardappels, uien, graan, 
suikerbieten, pompoe-
nen en wortels? En hoe 
worden ze geoogst en 
bewaard? Bij biologisch 
akkerbouwbedrijf  
De Rollepaal kom je het 
allemaal te weten. Bezoek 
ook de windmolen! 

WEET WAT JE EETNIEUW & UNIEK JOUW SCHOOL, JOUW LES
GROEP 6-8 In deze ‘luchtige’ 
TENTOONSTELLING ontdek je 
het antwoord op alles wat 
met lucht te maken heeft: 
hoe gaan geluidsgolven door 
de lucht? Hoeveel CO2 adem 
jij uit? Hoe zit het met lucht-
vervuiling? Waarom kan een 
vogel vliegen, en wij niet?  
Je kunt ook experimenteren 
met een windtunnel. 

Het hangt 
in de lucht

GROEP 5-7 / 7-8 Over 5 jaar is het zover: de Floriade 
in Almere. In aanloop daarnaartoe bieden Stad 
& Natuur en Floriade de ‘Floriade experiences’. 
Komend schooljaar kun je op het Floriadeterrein je 
eigen DRIJFVEER BOUWEN van circulaire materialen 
en afval (groep 5-7). Of ga met je school de uitdaging 
aan in de TUINBOUWBATTLE (groep 7-8)!

GROEP 3-8 Met een huifkar ga je op reis 
naar een geheime tuin met een vreemde 
tuinman. Onderweg zijn er verrassende 
ontmoetingen. En verder? Dat is geheim! 

FLORIADE 
EXPERIENCES

Het land  
van Lian 

AAN DE SLAG  
MET AFVAL

Het thema voeding staat volop in de belangstelling. Steeds meer kinderen 
hebben geen idee waar hun voedsel vandaan komt en hoe het groeit of 
leeft. Veel kinderen zijn zelfs nog nooit op een boerderij geweest. Maar 
nu komt daar verandering in! Neem je klas mee de boer op en laat ze de 
herkomst beleven van het eten op hun bord. 

GROEP 5-6  Kom kijken in de 
kas van het KERSENBOERTJE. 
Daar kunnen jullie onder-
zoeken hoe fruitbomen 
groeien en bloeien en hoe 
ze verzorgd worden

Wil je op school aandacht 
besteden aan het thema 
voeding? Laat dan een van 
onze leskisten of materiaal-
pakketten in de klas komen 
of boek een smaakles met 
een gastdocent. 

Smakelijke 
les

IK WEET  NU HOE KAAS GEMAAKT WORDT!
MARA, 8 JAAR

Mmmm 
kersen! 

DE BOER OP  
NAAR DE  
ROLLEPAAL
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expeditie

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

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

Inschrijven via vernieuwde website
We hebben onze webpagina’s om in te 
schrijven vernieuwd. Het is overzichtelijker 
geworden en de zoekfunctie is uitgebreid,  
er kan nu ook gezocht worden op thema  
en locatie. Ga snel kijken op 
www.stadennatuur.nl en klik op leer.

Maatwerk 
Heb je zelf ideeën voor een natuurproject 
op school? Of ben je op zoek naar een 
bijzondere invulling van natuur- en cultuur 
onderwijs? Neem contact met ons op, we 
kijken graag samen naar de mogelijkheden 
op maat.

CONTACT & INSCHRIJVEN

LEKKER VIES!

TIP VOOR SPORTDAG

GROEP 1-8 De super-
spannende expeditie 
CSI ALMERE is weer 
terug dit jaar! Stap in 
onze stoere Stad en 
Natuur bus richting 
bos of strand, en  
speur mee met  
natuurdetective Jac.  
P. Struiner naar sporen 
van dierenmisdaad. 

DOE  EENS WILD

VAN  BOER TOT BORD

Welkom bij... 
de Stadsboerderij!

WE LIEPEN 

DWARS DOOR 

HET BOS!

ROBIN, 8 JAAR

WE BOUWEN 

EEN EIGEN  

DRIJFVEER!

Beeld nog niet binnen

VERNIEUWDE 

WEBSITE

GROEP 1-8   De wetenschap- en 
techniekworkshops van MAD 
SCIENCE zijn een investering in  
de toekomst! Het begrijpen van 
wetenschappelijke principes is 
net zo onmisbaar als het kunnen 
lezen, schrijven en rekenen. Boek 
dus een techniekles voor je klas: 
de wetenschappers in de dop.

Wetenschappers  
van de toekomst 

GROEP 4-8  Heb je wel eens van 
een INSECTENHOTEL gehoord? 
Je kunt er met je klas zelf 
een bouwen voor op het 
schoolplein. Dan kunnen kleine 
kriebel beestjes gezellig blijven 
logeren om te overwinteren. 

Insecten op 
vakantie?

INSCHRIJVEN VANAF 22 MEI

OVER- 

WINTEREN OP 

HET SCHOOL 

PLEIN

GROEP 7-8  Altijd al eens door de modder  
willen rollen als een varkentje? Dat kan bij 
de MODDERRUN ALMERE! Klim en klauter over 
de hindernissen in het uitdagende modder-
parcours op de Kemphaan, en aan het eind 
zit je gegarandeerd van top tot teen onder de 
modder.  Ook als teamuitje te boeken.

GROEP 1-8 Staatsbosbeheer pakt uit met 
allerlei stoere buitenactiviteiten. In het bos 
op de Kemphaan en het bos bij de Oost-
vaardersplassen is er voor iedere groep wat 
‘wilds’: het ZEEARENDPAD (groep 1-3) het 
HERTENPAD (groep 3-5), NATUURWIJS (groep 
5-7) NATUURSPRONG (groep 5-7) en EXPEDITIE 
NIEUWE WILDERNIS (groepen 6-8).

GROEP 1-3 Hoe overwinteren planten en 
dieren in het bos? Ontdek het door de wollen 
wanten te volgen die aan de bomen hangen  
in het Vroege Vogelbos. Na deze mooie 
winterse wandeling, zie je in de Schaapskooi 
hoe schapen de winter doorkomen en maak 
je een pindasnoer om de vogels in je tuin blij 
te maken.  

Wollen want 
in de boom

VOOR IEDER  
WAT ‘WILDS’

GROEP 5-6 / 7-8

Ontdek de ruige wildernis van 
Almere. De natuurkenners van Het 
Flevo-landschap nemen je mee om 
vogels te spotten in de Vogelkijkhut 
bij de LEPELAARPLASSEN (groep 7-8). 
Of ga lekker met een rugzak vol 
materialen door het WILGENBOS 
struinen (groep 5-6).

DE RUIGE  

KANT VAN 

ALMERE

Op natuur  
avontuur

QUOTE

XX, XX JAAR

QUOTE
XX, XX JAAR

ER OP  UIT MET  JE KLAS
DAGELIJKSE 

DOSIS  
NATUUR


