dieren

tuin • voeding

water • milieu • energie

Allemaal beestjes

De Ladekast

Uilen

Bodemonderzoek

Avontuur Schoon & Gezond water

Schoon water & klimaat *

spinnen • kriebelbeestjes • speurtocht
groep 4-5-6
Informatieboerderij Zorgvrij

opdrachten over boerderijdieren
groep 3-4
Informatieboerderij Zorgvrij

braakballen pluizen • opdrachten
groep 5 t/m 8
IVN-NoordKennemerland

graven • tellen • ontdekken
groep 3 t/m 8
Pluktuin van Geesje

Bijen

Elfendeurtjesroute

Van wol tot bol

Fruit telen

game • rioolwater • waterzuivering
groep 6-7-8
Hoogheemraadschap Holl. Noorderkwartier

waterzuivering • klimaat • gastles
groep 6-7-8
Hoogheemraadschap Holl. Noorderkwartier

bijensoorten • honing • bijen zoeken
groep 3 t/m 8
IVN-NoordKennemerland

dieren in de duinen
2-4 | 4-6 | 6-8 j. groep 1-2-3
Buitencentrum Schoorlse Duinen

schapen scheren • spinnen • vilten
groep 5-6
Informatieboerderij Zorgvrij

verzorging • oogst
9-12 j. groep 6-7-8

Energiebus *

Slootonderzoek *

In de boomgaard

wateronderzoek • milieu • bodem
groep 7-8
St. NME Regio Alkmaar

bijen • bestuiving • bijenkast
8-10 | 10-12 j. groep 5-6-7-8
Hortus Alkmaar

Horen, zien en knorren

Vleermuizen

duurzame energie • klimaatverandering
groep 6-7-8
St. NME Regio Alkmaar

voortplanting • echo-locatie • opdrachten
groep 5-6-7-8
IVN-NoordKennemerland

appels plukken • jam maken
groep 5-6
Informatieboerderij Zorgvrij

Klimaatverandering in je omgeving

Vismigratierivier bouwen

Jonge dieren

Kaas maken

leskist • zoet en zout water • IJsselmeer
groep 5-6-7-8
Belevenisonderwijs

Bij-juf Roos

Vlinders

biodiversiteit • klimaat • natuur • water
groep 7-8
Belevenisonderwijs

Wateranimaties

speurtocht • lammetjes • kuikens
groep 1-2
Informatieboerderij Zorgvrij

zuivel • koeien • kaas
groep 3 t/m 8
Kaasboerderij Zeilzicht

Levend klimaatdukatenspel

bijen • bloemen • bijenhuisje maken
4-12 j. groep 1 t/m 8
Bloemoloog

cocons • vlinders • rupsen
groep 1 t/m 7
IVN-NoordKennemerland

Vogels

Moestuin lespakket *

duurzaamheid • energie • voeding
groep 8
Belevenisonderwijs

veren • eieren • verrekijker
groep 4-5-6-7
IVN-NoordKennemerland

zaaien • oogsten • groente
groep 3-4-5
IVN

Mobiel waterloopkundig
laboratorium

filmpje maken • schoon en voldoende water
groep 6-7-8
Hoogheemraadschap Holl. Noorderkwartier

praktijkopstelling • hoosbuien • waterberging
groep 6-7-8
Belevenisonderwijs

Bijenles

boerderijdieren • speurtocht
groep 1-2-3
Informatieboerderij Zorgvrij

Pluktuin van Geesje

Bodemdiertjes

Kriebelbeestjes in en buiten
het water

composthoop • onderzoek • kriebelbeestjes
8-12 j. groep 5-6-7-8
Hortus Alkmaar

insecten • waterdiertjes • bodemdieren
groep 1 t/m 8
IVN-NoordKennemerland

Vogels verwennen

Van graan tot pannenkoek

kustbeheer • vismigratie • polders
groep 6-7-8
Belevenisonderwijs

Boerderijfratsen

Nestkast timmeren en pimpen

vetbollen • pindaslinger • vogelles
6-7 j. groep 3-4
De Poelboerderij

eieren • melk • meel
groep 3
Informatieboerderij Zorgvrij

Plastic

Wateruitdagingen

dieren • opdrachten • boerderij
groep 1-2
Informatieboerderij Zorgvrij

natuur • vogels
groep 7-8
Buitencentrum Schoorlse Duinen

Waterdiertjes

Van koe tot kaas

afval • milieubewustzijn
groep 6-7-8
IVN-NoordKennemerland

strandexcursie • klimaatverandering
groep 6-7-8
Belevenisonderwijs

schepnet • vijver • gezond water
7-11 j. groep 4-5-6-7
Hortus Alkmaar

koe • melk • kaas maken
groep 6-7-8
Informatieboerderij Zorgvrij

Schoon en gezond water

Winter vogelvaartocht

Voedselverspilling lespakket *

trekvogels • wintergasten
11-12 j. groep 7-8
De Poelboerderij

waar komt ons eten vandaan • voedselproductie
groep 5-6-7-8
Instock

buitenles • watervervuiling • afval opruimen
groep 6-7-8
Hoogheemraadschap Holl. Noorderkwartier

Wat er niet uit komt, gooi je er ook
niet in

Boerderij Natuurlijk Genoegen
koeien • schapen • boer
groep 3 t/m 8
Boerderij Natuurlijk Genoegen

Pluktuin bewoners

Braakballen pluizen

Strikken en stropers

braakballen zoeken en pluizen • boottocht
6-12 j. groep 3 t/m 8
De Poelboerderij

dieren • spannend • avond
groep 7-8
Buitencentrum Schoorlse Duinen

bodemdieren • insecten • schapen • varkens
groep 3 t/m 8
Pluktuin van Geesje

Wateroverlast

afval • kringlopen • gastles
groep 6-7-8
Bosw8er

Windmolenpark maken
groene energie • propellers
groep 6-7-8
Belevenisonderwijs

Het complete overzicht van natuureducatie
voor basisscholen en kinderopvang

Lekker naar buiten

met de klas!

2022
2023

Natuur is belangrijk voor kinderen. Door natuurlessen
en buitenactiviteiten ontwikkelen kinderen een
gezond bewustzijn over plant en dier. Zelf ontdekken,
actief onderzoeken en leren in de natuur zorgen voor
onvergetelijke leermomenten. In en om Alkmaar zijn
tientallen mogelijkheden om erop uit te gaan met je
klas.
Bekijk het
aanbod
binnenin

www.natuurgidsalkmaar.nl

Aanbod natuureducatie voor basisscholen en kinderopvang
Op zoek naar een natuurles of activiteit?
• Deze folder biedt je het complete aanbod aan natuureducatie
• Op de website www.natuurgidsalkmaar.nl vind je alle
informatie per activiteit

Reserveren?
• Stuur een mail aan info@natuurgidsalkmaar.nl. Wij
benaderen de natuurorganisatie(s) en regelen de reservering
voor je
• Bellen mag ook naar 06-137 89 136
• De bemiddeling van Natuurgids Alkmaar is gratis

planten • bomen • landschap
Bloementuin aanleggen

Geneeskrachtige planten

Landschap schetsen

Natuurpad

bio • bloembollen • schoolplein
4-12 j. groep 1 t/m 8
Bloemoloog

kruiden • proeven • gezondheid
8-12 j. groep 5-6-7-8
Hortus Alkmaar

tekenen • boottocht • in het veld
10 - 12 j. groep 6-7-8
De Poelboerderij

bomen • bosdieren • planten
groep 1 t/m 8
IVN Noord-Kennemerland

Het Heilooërbos ontdekken *

Lessen in circuitmodel *

Overleven in de natuur

kringloop • natuur • opdrachten
groep 5-6-7-8
St. NME Regio Alkmaar

natuurbeleving • water • biodiversiteit
groep 7-8
Buitencentrum Schoorlse Duinen

Bomenles
boomvorm • biodiversiteit • spel
9-12 j. groep 6-7-8
Pluktuin van Geesje

Bomenspeurtocht
bomenles • knoppen • bladeren
groep 3-4-5-6
IVN-NoordKennemerland

Bosuitje, schoolreisje

Liever een voorstel
op maat?
Ook voor een groen schoolreisje, natuurles op maat of
groen schoolplein kun je bij
ons terecht. Wij maken een
programma dat aansluit op
jouw wensen.

Mieke Klerk
Natuurgids Alkmaar
info@natuurgidsalkmaar.nl
06-137 89 136

beleving • beestjes • struinen
8-10 | 10-12 j. groep 5-6-7-8
Buitencentrum Schoorlse Duinen

Bosw8er in de klas
rugzak • boswachter • gastles
groep 3 t/m 8
Bosw8er

Boswachtersexpeditie
natuurbeleving • wandelen
8-12 j. groep 5-6-7-8
Buitencentrum Schoorlse Duinen

De Grote Plantenjacht *
biodiversiteit • lespakket met opdrachten
groep 5-6-7-8
Eco-Schools

De natuur kun je eten
eetbare planten • voedselbos
groep 3 t/m 8
Buro IJsvogeltje

Alle informatie
over de activiteiten
vind je op
de website!

planten • dieren • bos
groep 7-8
St. NME Regio Alkmaar

Hoge Duinenpad
klimmen • kompas • actie
8-12 j. groep 5-6-7-8
Buitencentrum Schoorlse Duinen

Leven in het bos
hut maken • vuur • water • eten
8-12 j. groep 5-6-7-8
Boskinderen

Levend Ganzenbord*

Hulpboswachter

milieu • spel • natuureducatie
groep 5-6
St. NME Regio Alkmaar

planten • duinen • natuur • dieren
8-12 j. groep 5-6-7-8
Bezoekerscentrum
De Hoep en De Schaapskooi

Natuurbeheer
landschap • planten • dieren
11 - 12 j. groep 7-8
De Poelboerderij

Flessenpost

Buitenspeelbus *

paddenstoelen • onderzoek
groep 1 t/m 8
IVN-NoordKennemerland

zand • wind • zeedieren
groep 3-4-5
IVN-NoordKennemerland

spelen • buiten • natuur
groep 1 t/m 8
St. NME Regio Alkmaar

Paddenstoelen

Jutten

boottocht • paddenstoelen bekijken
6-8 j. groep 3-4-5
De Poelboerderij

Noordzee • strand • kunst
4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 j.
Buro IJsvogeltje

Poppentheater

wandelen • bomen • bossen
groep 5-6-7-8
Buitencentrum Schoorlse Duinen

Natuurbelevingswandeling
bomen • planten • beleving
groep 3 t/m 8
Bosw8er

Schoolreisje in de natuur

Kabouterkringloop *

Natuurexcursie bij De Hoep

spel • kabouters • natuurbeleving
groep 3-4
St. NME Regio Alkmaar

programma op maat • natuurbeleving
4-12 j. groep 1 t/m 8
Bezoekerscentrum De Hoep

programma op maat • natuurbeleving
4-12 j. groep 1 t/m 8
Buitencentrum
Schoorlse Duinen

Kaboutertocht
dieren • planten
4-6 j. groep 1-2
Bezoekerscentrum
De Hoep en De Schaapskooi

Schooltuin gifvrij

groep 1 t/m 8

Kornet trekken
zeedieren • vissen • strand
6-8 | 8-10 | 10-12 j. groep 4-5-6-7-8
IVN Noord-Kennemerland

Kornet vissen
Noordzee • waterbeestjes • vissen
6-8 | 8-10 | 10-12 j. groep 4-5-6-7-8
Buro IJsvogeltje

Ontdek het Wad

Natuurfotograﬁe

bloemen • insecten • onderhoud
4-12 j. groep 1 t/m 8
Bloemoloog

landschap en dieren fotograferen
11-12 j. groep 7-8
De Poelboerderij

Speurtocht met rugzakje

vissen • zeehonden
6-8 j. groep 3-4
Natuurinformatiecentrum Balgzand

Natuurles door IVN

natuurspeurtocht
8-12 j. groep 5-6-7-8

Reddingmuseum en wadexcursie

buitenschoolse activiteiten • natuurbeleving
6-8 | 8-10 | 10-12 j. groep 3-4-5-6-7-8
IVN Mussenwerk

Sponsoractie bloembollen
biologische bloembollen
4-12 j. groep 1 t/m 8

Hortus Alkmaar

Bloemoloog

Tocht van de duinmagiër
rugzakje • dieren • planten
4-12 j. groep 2-3-4-5-6
Bezoekerscentrum De Hoep

reddingboot • waddenzee
10-12 j. groep 7-8
Natuurinformatiecentrum Balgzand

Stenen op het strand

Gebruikte symbolen:

zand • fossielen
groep 7-8
IVN Noord-Kennemerland

geschikt voor:
kinderopvang
primair onderwijs

Strand en Zee

Wilderness

zee • strand • jutten
groep 1 t/m 8
IVN-NoordKennemerland

voeding • survival • hutten
groep 4-5-6-7 Buro IJsvogeltje

Wadexcursie

Zadenles bij Hortus Alkmaar

vissen • krabben • zee
8-10 | 10-12 j. groep 5-6-7-8
Natuurinformatiecentrum Balgzand

zaaddozen • zaden zoeken • planten
8-10 j. groep 6-7-8
Hortus Alkmaar

www.natuurgidsalkmaar.nl

overig

Paddenstoelen

seizoen • knutselen • ontdekken
2-6 j. groep 1-2-3
Buitencentrum Schoorlse Duinen

Hulpboswachter Schoorlse Duinen

strand • zee

Windekind
wind • vlieger • strand • windmolentje
groep 1-2
IVN-NoordKennemerland

*

organiserende partij
gratis voor scholen

Natuurgids Alkmaar bemiddelt voor scholen
en kinderopvang in de gemeente Alkmaar.
Wijzigingen voorbehouden. Het actuele aanbod met
alle informatie vind je op de website.
Uitgave: augustus 2022
Beeld: Natuurgids Alkmaar, Shutterstock

