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KLETSNAT!
Neem een duik in de onderwaterwereld en de
dieren vertellen je hun geheimen. Maar alleen
als je je toverstafje bij je hebt! Die krijg je van
tovenaar Kletsnat. Hij woont diep in het meer
en is bevriend met de onderwaterdieren,
zoals de kikker, forel en de paling.
Als je er klaar voor bent, stap je in de draai
kolk en kom je onder de waterspiegel. Hoe
lang kan een paling worden? Hé, wat doet die
ooievaar daar met z’n koppie onder water?
De eenden zijn ook onder water… en wat doet
die kikker hier?

TENT
STEL OON
LING

In de tentoonstelling Kletsnat! nemen de
kinderen een kijkje in de spannende wereld
van de zoetwaterdieren en leren op een
interactieve manier welke dieren er in de
rivieren en meren van Nederland leven.

CSI 2.0 MISDAAD IN DE WILDERNIS
GROEP 1-8

MISDAAD IN
DE WILDERNIS
Zorg dat je struinkleren aan hebt die tegen
een stootje kunnen, want de nieuwe mis
daadexpeditie is ruiger dan ooit! In CSI 2.0
vertrek je met de Stad en Natuur bus naar
de Oostvaardersplassen. Daar neemt de
onverschrokken natuurdetective jullie
mee de wildernis in om natuurmoorden
te onderzoeken! Welke sporen vind jij?

SMAAKLESSEN
GROEP 1-8

SMAAK
LESSEN

Smaaklessen is hét les
programma over eten.
Door te proeven, voelen,
horen, ruiken en kijken,
verkennen kinderen hun
eten. Smaaklessen is
gebaseerd op een idee
van TV-kok Pierre Wind.

UNIEK, €150,- INCL. VERVOER!

OOGST JE MEE IN HET VROEGE VOGELBOS?
GROEP 1-3

TENTOONSTELLING KLETSNAT!
GROEP 1-4

MAD SCIENCE IN HET KLOKHUIS
GROEP 1-8

EEN GREEP UIT ONS VERNIEUWDE AANBOD:

OOGST JE MEE?

KNAP MET
WETENSCHAP

Je wetenschappelijke carrière begint in het
Klokhuis! Voor alle wetenschappers in de
dop zijn de super coole en uitdagende lessen
van Mad Science net zo onmisbaar als lezen,
rekenen en schrijven. Techniek is de toekomst,
dus word ook toekomstproof met techniekles.

In de herfst hangen de appelbomen in het
Vroege Vogelbos vol met mooie rijpe vruch
ten. Tijd om ze te oogsten, helpen jullie
mee? Terwijl je de appels raapt, ontdek je
nog veel meer herfstverschijnselen in het
bos. Na de wandeling heb je vast wel zin
in een heerlijk glaasje appelsap dat je zelf
hebt gemaakt van je eigen oogst!
Mmmmm.

KIDZKLIX WILGENBOS. FOTOGRAFEER DE NATUUR
GROEP 5-8

DOOR HET OOG
VAN DE CAMERA

NIEU
LOCA WE
TIE

Deze keer ga je met de camera van Kidzklix
op pad in het Wilgenbos en ontdek je dit
prachtige natuurgebied met andere ogen.
Met plassen, rietvelden en natte graslanden
is het een paradijs voor water- en moeras
vogels. Voordat je zelf in actie komt, krijg je
van een echte natuurfotograaf alle tips en
trucs die je nodig hebt voor het maken van
een goede natuurfoto. Sluip en kruip door de
ruige natuur en wacht op het juiste moment
voor het perfecte plaatje. Misschien zie je wel
beversporen! Samen met de fotograaf kies je
jouw mooiste foto uit. De beste foto van het
seizoen wordt beloond: je bent dan een jaar
lang gratis Groen Kampioen en ambassadeur
van Flevolandschap. Dus, zet ‘m op!

MAATWERK

SPECIAAL
VOOR JOU

Ben je op zoek naar lesmateriaal en betekenis
volle activiteiten op het gebied van natuur en
leefomgeving? Heb je een thema op school
of in de klas? Wij denken graag met je mee
over verrassende lessen in jullie eigen school
omgeving of op een mooie locatie in Almere.
Voor een extra bijzonder uitje laat je je klas
vervoeren in onze unieke Stad en Natuur
bus. Dat is al een feest op zich. Zo leveren
we samen maatwerk bij het halen van jouw
leerdoelen!
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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 in september.
Natuur

Kunst, cultuur en erfgoed

Duurzaamheid

Voedsel en boerderij
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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

