
Naar buiten tot je groen ziet, dat is onze wens voor alle Almeerse 
(basisschool)kinderen! Almere is inmiddels een grote stad, maar 
wel één met veel groen en unieke natuur. Wij helpen scholen gebruik 
te maken van deze groene omgeving om kinderen nieuwe buiten
ervaringen te laten opdoen. Van gebieden zoals de Kemphaan en 
de Oostvaardersplassen, maar ook het parkje en de kinderboerderij 
op loopafstand, of zelfs het schoolplein en het klaslokaal. Met onze 
uitdagende activiteiten, materialen en themakisten is het voor leer
krachten eenvoudig om daar invulling aan te geven. Wij komen ook 
steeds dichterbij de scholen, inmiddels hebben we al acht prachtige 
locaties in en om de stad. Nieuwe locaties dit jaar zijn Het Klokhuis 
in Almere Poort en De Vossenburcht in het centrum van Almere Stad. 
Ziet jouw school al groen? 

Jan Wachtmeester
Directeur Stichting Stad & Natuur Almere
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GROEP 5 ,6 ,7 ,8   Welke spreekwoorden ken je nog meer met 
schapen erin? In deze tentoonstelling doen kinderen 
nieuwe kennis op over schapen: het nut van schapen 
vroeger en nu, de producten die schapen ons geven,  
zoals wol en melk. Door allerlei spelletjes en opdrachten 
te doen, vinden de kinderen spelenderwijs een antwoord 
op veel schapenvragen. Natuurlijk gaan ze ook kijken bij 
de schapen, waar een verzorger nog een schapenpraatje 
houdt. Daarna zijn het echte schapenkenners.

Als er één 
schaap over 
de dam  
is…

NIEUW & UNIEK 
IN ALMERE

GROEP 1 ,2 ,3 ,4  Zoveel vossen heb je nog nooit bij elkaar gezien! 
In deze spannende en interactieve tentoonstelling staan 
maar liefst 16 vossen in de meest vreemde (maar natuur
lijke!) houdingen, en zelfs een heel vossenskelet. Je ontdekt 
van alles over het leven van de vos, de gevaren waaraan hij 
blootstaat en welke dieren er op het menu van de vos staan. 

Oog in oog met de vos

GROEP 5 ,6 ,7 ,8  Een roze huis, bedacht door kinderen. 
Met verrassende duurzame ideeën zoals alleen 
kinderen ze kunnen bedenken. Wie weet waartoe 
de kinderen uit jouw klas geïnspireerd worden als 
jullie een activiteit over gezond wonen gaan doen 
in het Klokhuis. Maak kennis met de windturbine, 
doe proefjes in het lab en natuurlijk hoort ook 
een roetsj van de glijbaan erbij. 

Zeg Roodkapje 
waar ga je heen?
GROEP 1 ,2  Eerst luisteren de kinderen 
naar het spannende verhaal van Rood
kapje. Daarna gaan ze op weg, verkleed 
als Roodkapje, en met een mandje limo
nade en koek, door het bos naar het huis 
van Grootmoeder. Onderweg verzamelen 
ze allemaal mooie materialen om zieke 
Grootmoeder op te vrolijken en leren ze 
over het bos en de dieren. Zouden ze 
de wolf ook tegenkomen? Wanneer ze 
aankomen bij het huis van Grootmoeder, 
vinden ze de wolf met grootmoeders 
kleren aan in bed. Gelukkig komt de 
jager net op tijd en loopt het allemaal 
goed af. Om dat te vieren mogen ze zelf 
de koek en limonade opeten en drinken. 
Nieuw dit jaar: laat een verhalenvertel
ler het verhaal van Roodkapje vertellen 
om het extra spannend te maken!

DIT WAS HET LEUKSTE 
SCHOOLREISJE   JAMIE, 11 JAARHET KLOKHUIS  

DUURZAAMHEID DOOR 
EEN KINDERBRIL



GROEP 1 T/M 8  
Wat is er fascine
render dan sterren 
en de ruimte? Laat 
je leerlingen zich 
verwonderen en 
leer ze alles over 

ruimtevaart en sterrenkunde in de lessenreeks 
Reis door de ruimte in 80 lessen. Je kunt de les
sen downloaden. NEMO organiseert hierover een 
masterclass ruimtevaart en sterren kunde, waarin 
u handvatten krijgt om met behulp van het thema 
ruimtevaart aan de slag te gaan met wetenschap 
en techniek in de klas. Dit thema sluit uitstekend 
aan bij het thema van de Kinder boekenweek  
‘Raar maar waar’.  

Wat is er leuker en leerzamer dan zelf 
doen? Daarom heeft Stad & Natuur 
weer verschillende activiteiten waarbij 
kinderen en leerkrachten zelf aan de 
slag mogen.

Themakist het weerbericht 
GROEP 5 ,6   Als de weermannen en vrouwen gaan 
staken vanwege het voortdurende commentaar  
op hun berichten, blijft er voor de klas weinig  
anders over dan zelf maar het weerbericht te  
maken. Daarvoor moet je natuurlijk wel tempe
ratuur, windkracht en neerslag kunnen meten,  
de windrichting kunnen bepalen, de bewolking 
kunnen schatten en weten hoe je die gegevens  
op een weerkaart zet. Heeft een groepje alle  
kennis in huis, dan maken ze een weerbericht  
en presenteren dat aan de klas. 

Wolkenexcursie met Marjon de Hond 
GROEP 5 ,6 ,7 ,8   Voormalig weervrouw van de televisie, 
Marjon de Hond, neemt je mee op excursie bij de 
Oostvaardersplassen en vertelt alles wat je weten 
wilt over de wolken en het weer. Wat kun je alle
maal aan de wolken aflezen? Door de wolkenlucht 
te bestuderen kun je zelf het weer voorspellen.

DOE HET 
ZELF!

En dan nu… 
het weerbericht!

ZELF  IDEEËN OF VERZOEKEN?

Heb je zelf ideeën voor een themadag 
of schoolreisje? Vraag ons om advies 
of leenmaterialen. Samen kunnen we 
mogelijkheden bekijken. Neem contact 
op via educatie@stadennatuur.nl

GROEP 5 ,6 ,7 ,8   Zet je linkervoet op 
de lever en je rechterhand op het 
hart! Deze variatie op het beken
de twisterspel is ontwikkeld om 
kinderen op een leuke en actieve 
manier meer over de functie en 
de plek van de organen te leren. 
Zeer geschikt om in te zetten bij 
lessen over de werking van het 
menselijk lichaam. 

ORGANEN-
TWISTER!

Ruimtevaart in de klas



GROEP 3 ,4  Gijsje het geitje woont met een heleboel 
andere dieren op de kinderboerderij. Hij wil graag 
vriendjes met ze worden, maar pakt het helemaal ver
keerd aan. In zijn verhaal deelt hij zijn ervaringen met 
de kinderen, zodat zij leren hoe je goed met dieren 
om kunt gaan. Ze maken kennis met schapen, geiten, 
varkens, vogels en konijnen. Je kunt ook een app  
gebruiken met aanvullende informatie over de dieren. 

Vriendjes op  
de dierenweide

KOM MEE  
NAAR BUITEN...

En dan nu… 
het weerbericht!

OP KLOMPEN LOPEN VOND  
IK HET LEUKST  SAMIRA, 7 JAAR

SPANNENDE  
VAAREXCURSIE

GROEP 3 ,4  Wat zou jij meenemen op de boot 
naar een onbewoond eiland? Neem vooral je 
speurneus mee, want als je met natuurdetective 
Jaq. P. de Struiner op stadssafari gaat naar een 
onbewoond eiland, heb je die zeker nodig. Hier 
worden natuurmisdaden gepleegd, die hoog
nodig onderzocht moeten worden. Vanuit zijn 
Detectivebureau der Dieren misdaad, gevestigd 
in de Vossenburcht, ga je met de boot op ex
peditie naar het mysterieuze eiland. Dit is al 
een belevenis op zich. Onderweg zie je tal van 
watervogels en vaar je langs een beverburcht.
Wie weet ontdek je een vossenhol of een nest 
van een havik. Je speurt onder de bezielende 
leiding van de natuurdetective naar sporen 
van dierenmisdaad. Wie is de sigaar, wie is de 
moordenaar en hoe maakt deze zijn eten klaar? 
Help de detective en vergeet je speurneus niet! 

GROEP 1 ,2  In de herfst vallen 
niet alleen de bladeren van de 
bomen. Ook allerlei vruchten 
zijn dan rijp, appels bijvoor
beeld. Tijdens een heerlijke 
herfstwandeling is er van alles 
te ontdekken in het mooie bos. 
En daarna zelf appelsap maken 
van de geraapte appels!

Herfst herfst 
wat heb je 
te koop

MAG IK  

VANMIDDAG 
TERUG  
KOMEN?

ZOË, 4 JAAR



GROEP 3 ,4 ,5 ,6

De themakist over brood is vernieuwd! Naast 
het proces van graan tot brood, gaat deze les 
nu ook over het recyclen van brood. Brood is 
het meest weggegooide voedsel. In Nederland 
gooien we samen dagelijks 400.000 broden 
weg! Wat is er allemaal nodig voordat een 
boterham op je bord ligt? Wat gebeurt er  
met brood als het oud is? Kun je er misschien  
iets anders mee doen dan weggooien? 
Kinderen worden aangezet tot het bedenken 
van creatieve oplossingen. Bijvoorbeeld 
wentelteefjes of broodpudding maken, brood 
omzetten tot energie of misschien wel iets 
heel anders: een broodje tweede kans! 

GROEP 5 ,6  
Ontdekkend Tuinieren is veel 
meer dan tuinieren alleen, de 
schooltuin vormt het uitgangspunt 
voor concrete leerervaringen het 
gebied van natuur, techniek en 
wetenschap. Biologische proces
sen, gezonde voeding, beweging, 
het weer, rekenen en taal komen 
allemaal samen in Ontdekkend 
Tuinieren. De basismaterialen 
krijg je aangeleverd en de duide
lijke handleiding met handige tips 
besparen voorbereidingstijd. Alles 
wat je nodig hebt om een heel jaar 
aan de slag te gaan met je klas! 
Wat minder tijd voor de tuin?  
Kies dan voor Groentetuintje  
in de klas met een doorlooptijd 
van drie weken. 

IN EN OM
DE SCHOOL

Ontdekkend 
tuinieren

HET STONK WEL, 

MAAR DAT IS NIET 

ERG, DAT IS DE GEUR 

VAN DE NATUUR
 

THOMAS, 10 JAAR

Geef brood een 
tweede kans 

IK WOU DAT IK VROEGER ZO LES HAD GEKREGENBEGELEIDENDE  OUDER



Water- en recyclemuziek
VOOR ALLE GROEPEN  Leticia Bal ontwikkelde speciaal voor 
scholen een opwindende muzikale en educatieve voor
stelling. Zonder water geen leven en mét water is er, 
behalve leven, ook prachtige levende muziek mogelijk. 
Om de oceanen niet verder te vervuilen, moeten we ons 
afval daar niet dumpen maar er nieuwe grondstoffen van 
maken. Iedereen speelt mee in het waterorkest en leert 
zodoende op een vrolijke en swingende manier iets over 
water en hergebruik. Naar wens kan het accent van deze 
schoolvoorstelling gelegd worden op water, maar bijvoor
beeld ook op glas, recyclen, afvalvrij of grondstoffen.

KUNST EN CULTUUR 
IN DE NATUUR

Contact
Stad & Natuur Almere
Kemphaanstraat 1
1358 AD Almere
Tel. (036) 547 50 65

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

Waterconcert

DE KINDEREN 

VONDEN HET 

GEWELDIG!

JUF EVELIEN

Inschrijven
U 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! 

Locaties Stad & Natuur Almere
Stadslandgoed de Kemphaan • Natuurbelevingcentrum 
de Oostvaarders • Kinderboerderij Den Uylpark • 
Schaapskooi Vroege Vogelbos • De Buitenplaats • 
Kinderboerderij De Beestenbende • De Vossenburcht •  
Het Klokhuis •

INSCHRIJVEN VANAF 19 MEI

GROEP 3 ,4 ,5 ,6  Vanuit alle kieren en gaten 
en holen van de vlinderheuvel en zelfs 
op het water, komen vreemde wezens 
tevoorschijn. Ieder met zijn eigen  
manier van voortbewegen.  
De kunstenaars nodigen de kinderen 
uit om zelf ook een vreemd wezen te 
ontdekken en mee te doen. De activiteit 
wordt uitgevoerd en begeleid door  
twee performance docenten in samen
werking met een groep kunstenaars  
van de Witte Olifant.

Belevingswandeling

VOOR ALLE GROEPEN  Bij Natuur-
kunst, of te wel ‘Land Art’, gaan 
we aan de slag met natuurlijke 
materialen en gebruiken we  
het bos als atelier. De kinderen 
verzamelen zelf materialen uit 
het bos, waarvan ze een eigen 
kunstwerk maken dat op de foto 
vastgelegd wordt.

HET BOS  
ALS ATELIER


