
Groep	  1	  en	  2	  
	  
Herfst/winterwandeling	  
Elk	  seizoen	  valt	  er	  iets	  anders	  te	  beleven,	  te	  zien,	  te	  ruiken	  en	  te	  vinden.	  Tijdens	  de	  
herfst/winterwandeling	  beleven	  we	  het	  seizoen	  door	  op	  ontdekkingstocht	  te	  gaan	  in	  de	  natuurlijke	  
schoolomgeving.	  De	  NME-‐docent	  daagt	  je	  uit	  om	  al	  je	  zintuigen	  te	  gebruiken.	  	  

	  
Lente/zomerwandeling	  
Elk	  seizoen	  valt	  er	  iets	  anders	  te	  beleven,	  te	  zien,	  te	  ruiken	  en	  te	  vinden.	  Tijdens	  de	  
lente/zomerwandeling	  beleven	  we	  het	  seizoen	  door	  op	  ontdekkingstocht	  te	  gaan	  in	  de	  natuurlijke	  
schoolomgeving.	  De	  NME-‐docent	  daagt	  je	  uit	  om	  al	  je	  zintuigen	  te	  gebruiken.	  	  

	  
Ontdekpad	  
Het	  ontdekpad	  laat	  kinderen	  op	  een	  speelse	  en	  actieve	  manier	  kennismaken	  met	  de	  natuur	  in	  hun	  
directe	  omgeving.	  De	  activiteiten	  nodigen	  uit	  tot	  ontdekken	  en	  verwonderen.	  De	  kinderen	  gaan	  
sorteren,	  bouwen,	  insecten	  benoemen	  en	  verzamelen.	  Het	  pad	  biedt	  een	  afwisselend	  aanbod	  van	  
creatieve	  activiteiten,	  cognitieve	  activiteiten	  en	  beweging.	  	  

	  
Groep	  3	  en	  4	  
	  
Herfst/winterles	  
Tijdens	  deze	  herfst/winterles	  gaan	  we	  kijken	  naar	  de	  kenmerken	  van	  het	  seizoen	  en	  de	  
dieren	  en	  planten	  in	  de	  schoolomgeving.	  Ook	  verzamelen	  we	  mooie	  dingen	  uit	  de	  natuur.	  De	  
mooiste	  en	  meest	  bijzondere	  'vindsels'	  	  kunnen	  op	  school	  in	  een	  echt	  natuurmuseum	  
komen.	  
	  
	  
Lente/zomerles	  
Tijdens	  deze	  lente/zomerles	  gaan	  we	  kijken	  naar	  de	  kenmerken	  van	  het	  seizoen	  en	  de	  dieren	  
en	  planten	  in	  de	  schoolomgeving.	  Ook	  verzamelen	  we	  mooie	  dingen	  uit	  de	  natuur.	  De	  
mooiste	  en	  meest	  bijzondere	  'vindsels'	  	  kunnen	  op	  school	  in	  een	  echt	  natuurmuseum	  
komen.	  
	  
	  
Kleine	  beestjes	  
Hoe	  zien	  bodemdiertjes	  er	  uit?	  Hoeveel	  poten	  hebben	  ze?	  Waar	  zitten	  de	  ogen?	  Om	  bodemdiertjes	  
te	  leren	  kennen,	  moet	  je	  goed	  naar	  ze	  kijken!	  We	  gaan	  naar	  buiten	  en	  zoeken	  een	  aantal	  willekeurige	  
bodemdiertjes.	  Die	  gaan	  we	  onderzoeken,	  tekenen	  en	  op	  naam	  brengen.	  Daarna	  laten	  we	  de	  diertjes	  
natuurlijk	  weer	  vrij!	  Zo	  maken	  uw	  leerlingen	  kennis	  met	  een	  paar	  bodemdiertjes	  die	  in	  hun	  eigen	  
buurt	  op	  de	  grond	  leven.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Groep	  5	  
	  
Boompaspoort	  
Bomen	  zijn	  overal	  om	  ons	  heen,	  maar	  hoe	  zien	  ze	  er	  eigenlijk	  uit?	  Natuurlijk,	  een	  stam,	  takken,	  
bladeren	  	  -‐	  maar	  heb	  je	  wel	  eens	  echt	  goed	  naar	  een	  boom	  gekeken?	  Alle	  bomen	  zijn	  verschillend.	  In	  
deze	  les	  gaan	  we	  bomen	  uitgebreid	  bekijken.	  Wat	  voor	  bladeren	  hebben	  ze,	  wat	  voor	  soorten	  schors	  
zijn?	  Hoe	  hoog	  is	  de	  boom	  precies?	  En	  waarom	  zijn	  bomen	  belangrijk?	  Je	  maakt	  in	  deze	  les	  je	  eigen,	  
unieke	  paspoort	  van	  jouw	  boom.	  	  

	  
Natuursafari	  
De	  natuursafari	  is	  een	  actieve	  ontdekkingstocht	  waarbij	  kinderen	  van	  alles	  onderzoeken	  en	  
ontdekken	  in	  de	  dagelijkse	  natuur	  rondom	  de	  school.	  We	  gaan	  in	  de	  buurt	  van	  de	  school	  op	  zoek	  
naar	  interessante	  natuur	  en	  die	  nader	  onderzoeken.	  	  

	  
Vogels	  
Wat	  voor	  snavel	  heeft	  een	  eend?	  Kan	  jij	  	  een	  zilvermeeuw	  herkennen?	  In	  deze	  les	  pakken	  we	  onze	  
verrekijkers	  en	  gaan	  op	  pad.	  We	  leren	  te	  luisteren	  en	  kijken	  naar	  vogels.	  Vogels	  zijn	  overal,	  en	  rond	  
de	  school	  zijn	  zeker	  verschillende	  soorten	  te	  ontdekken.	  Watervogels,	  zangvogels,	  misschien	  wel	  een	  
roofvogel	  of	  halsbandparkiet.	  En	  waarom	  hebben	  vogels	  eigenlijk	  veren?	  	  	  

	  
	  


