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Voorwoord

Na een lange tijd stilte op het gebied van natuureducatie beginnen er langzaam weer wat zaadjes te groeien.
Ontkieming in het belang van bewustzijn, juist in tijden van nu. Weten en leren dat we met de natuur mee moeten
gaan i.p.v. haar te negeren. Deze nieuwsbrief is dan ook voor scholen die graag met hun leerlingen naar buiten gaan.
Zo willen we laten zien dat er keuze is uit diverse aanbieders die hierin van betekenis kunnen zijn. Hierbij valt te
denken aan o.a. buitenlessen, excursies in de natuur en voedseleducatie. Ook vindt u hier aanbieders voor de
inrichting van de buitenruimtes. Deze aanbieders kunnen dit voor u uitvoeren, coördineren, of ondersteunen.
Ons motto is ‘Het echte leven is buiten!’ We weten dat levensecht leren beter beklijft en wij willen dit de jeugd
graag laten beleven. Door voelen, proeven en lijflijk kennis te maken met de natuur plant je een zaadje voor de
toekomst. Kinderen leren zorg dragen voor hun eigen omgeving en ontdekken hoe waardevol dit is.
Deze flyer is tot stand gekomen met de onderstaande aanbieders en andere betrokkenen. Voor een aantal
activiteiten, buitenlessen of excursies wordt een bijdrage aan de school gevraagd. Wij zoeken ook naar fondsen om
de natuur- en milieueducatie te ondersteunen. Daarnaast kan een school zelf ook fondsen aanvragen. Om adequaat
fondsen aan te kunnen vragen, is het noodzakelijk om te weten welke scholen met een groen hart gebruik zouden
willen maken van onderstaand aanbod. Laat ons dit alstublieft weten via info@desnoepjestuin.nl

De Snoepjestuin
doet aanleg van
particuliere tuinen en groene schoolpleinen gericht
op biodiversiteit, klimaatadaptatie en natuurlijk spelen.
Daarnaast organiseren wij educatieve lessen op maat.
www.desnoepjestuin.nl
Beheer en beleefprogramma
De Snoepjestuin ondersteunt scholen bij een beheer
en beleefprogramma op het groene schoolplein. In dit
programma worden beheerstaken helder met
educatieve opdrachten op maat per groep. De
Snoepjestuin biedt natuur- en moestuinlessen, of
Natuurwijs buitendagen aan. Wilt u zich aanmelden of
meer informatie mail ons info@desnoepjestuin.nl
Geschikt voor heel de (IKC) school
Kosten: ja
Stichting Schaapskudde
Vockestaert Midden Delfland
Met elkaar gaan leerlingen de
schapen drijven, zien en leren ze hoe de hond en de
herder met de schapen werken. Meer informatie op:
www.schaapskuddemiddendelfland.nl
Inschrijven via:info@schaapskuddemiddendelfland.nl
of: Lucia Visser; 06 149 386 32
kosten: nee

Aan de rand van de
Westwijk in
Vlaardingen is in 2015
begonnen met een
voedselbos. Het voedselbos is ontworpen met
permacultuur als uitgangspunt. Het laat een
duurzamer alternatief zien voor de monoculturen die
we in gangbare landbouwpraktijken gewend zijn. Het is
een plek waar recreatie en educatie samen komen.
Voor meer informatie: www.voedselbosvlaardingen.nl
Kom ontdekken en leren in het voedselbos!
Tijdens de buitenlesdag leren leerlingen hoe we met
de natuur mee in het voedselbos eten voor de mens
produceren. Ze ontdekken welke planten en dieren er
leven en groeien en wat hun nut is voor het
voedselbos. De leerlingen plukken en proeven uit het
voedselbos en in de buitenkeuken bakken we op een
vuurtje een voedselbosburger! Bekijk ons
promotiefilmpje op de website. Voor aanmelden of
meer informatie mail ons op
educatie@voedselbosvlaardigen.nl
Geschikt voor de groepen 5, 6 en 7
Kosten: ja

Kijk ook
eens op:

www.hhdelfland.nl/inwoner/leren-overwater/excursie-awzi
www.ambrosiusgilde.nl/
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Het Dwaalspoor is
opgericht door Janneke
van Ruijven; natuurwijzer,
natuurgids & natuurjuf.
Haar passie ligt bij mensen
(kinderen) de natuur en de seizoenen te laten ervaren
met hart, hoofd en handen. Bij alle activiteiten van Het
Dwaalspoor staan natuurbeleving en zorg voor de
aarde centraal. www.hetdwaalspoor.nl
www.facebook.com/hetdwaalspoor
Natuurbeleving & Zorg voor de aarde
Het Dwaalspoor richt zich op peuters en
basisschoolkinderen. Je kunt er terecht voor
themalessen over de natuur zowel onder als na
schooltijd, Natuurwijs bosuitjes, Dwalen met peuters
en voor Supporter van Schoon’ schoonmaakacties in
de buurt van de school. Voor aanmelden of meer
informatie: info@hetdwaalspoor.nl
Geschikt voor alle groepen.
Kosten: ja
StadsOase is een
coöperatie van vier
ondernemers met
een gedeeld
enthousiasme voor natuur, stedelijke ecosystemen,
en avontuurlijk spelen. Deze vertalen we sinds 2015
in het vergroenen van o.a. schoolpleinen en
speelterreinen in de regio Rijnmond. Aan de hand
van inspirerende voorbeelden uit binnen- en
buitenland, onze eigen creativiteit en met vallen en
opstaan, hebben wij onze visie, stijl en werkwijzen
gevormd, die we blijvend door ontwikkelen. Voor
meer informatie www.stadsoase.eu
Advies, aanleg en nazorg van natuurlijke
speelterreinen
Met de natuurlijke speelterreinen die wij aanleggen,
laten wij kinderen spelenderwijs vertrouwd raken
met natuur, en opgroeien in een gezonde omgeving
die beweging stimuleert. Onze groene speelterreinen
leveren een bijdrage aan ecosysteemdiensten zoals
temperatuurregulatie, waterberging, voedsel en de
biodiversiteit. Onze werkwijze is een participatief
proces, waarin we klanten ondersteunen bij het
doorlopen van de verschillende fases. Voor meer
informatie info@stadsoase.eu
Geschikt voor heel de (IKC) school.
Kosten: ja

Les op de boerderij
Stilte naast de Stad.
Tijdens het bezoek
kunnen de kinderen beleven, leren en ontdekken waar
ons voedsel vandaan komt. Zie de brochure van
ZuivelNL, onze partner in educatie
https://www.boerderijeducatienederland.nl/wat-isboerderijeducatie/
Geschikt voor de groepen 5, 6, 7 en 8
Inschrijven via de NME gids https://www.nmegids.nl/ of
Joke Rodenburg joke@vockestaert.nl
Kosten: nee
Bijenles
Groot, klein, dik, dun, wat zoemt
daar toch in die wollige gestreepte
pakjes? Bijen, één van de belangrijkste bestuivers van
de natuur. Wilt u dat de kinderen meer te weten
komen over deze ijverige diertjes dan kan ik een leuke
waardevolle natuurles verzorgen. Alle verschillende
soorten bijen komen hierin voorbij gevlogen maar met
name de honingbij, incl honing proeven. De lessen
vinden plaats in het klaslokaal en kunnen dus jaarrond
gegeven worden. Geschikt voor alle groepen.
Voor meer informatie: renetrudy@telfort.nl
Kosten: ja
NatuurWijs
Ontdekkend en
onderzoekend leren
in de natuur! Lekker de hele dag de natuur in met de
klas onder leiding van een NatuurWijzer. De natuur
ervaren met alle zintuigen en tegelijkertijd
spelenderwijs, zelfontdekkend leren. Voor meer
informatie:
www.natuurwijs.nl
Bosuitje
Het Bosuitje wordt op maat gemaakt, afgestemd op de
kinderen, de natuurmethode van school, het seizoen
en het gekozen natuurgebied. Er wordt gewerkt met
een thema naar keuze, als rode draad door de dag
heen. De nadruk kan liggen op natuurbeleving of op
natuureducatie met een specifiek kennis leerdoel. De
natuurwijzers in Vlaardingen zijn: Janneke van Ruijven ,
Corina Schouten, Mirjam Hooijmeijer, Angela van der
Sande
Aanmelden of meer info: angela@natuurwijs.nl
Geschikt voor alle groepen.
Kosten: ja. De scholen in Vlaardingen krijgen korting!
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Team Klavertje Vier wil een
bijdrage leveren aan een natuurvriendelijke groene stad.
Immers, een groene stad maakt mensen gelukkiger en
is beter bestand tegen de huidige klimaatuitdagingen.
Daarnaast helpt het ook de drastisch teruglopende
insectenpopulatie. Om dit te bereiken leggen we
verbindingen tussen de gemeente, inwoners en
scholen van Vlaardingen voor groene initiatieven.
https://www.facebook.com/teamklavertjevier/
Adviseren groene initiatieven
Met onze ervaring en ons netwerk denken we graag
mee en adviseren we bij groene initiatieven, zoals
groene
schoolpleinen,
minibosjes,
nationale
boomfeestdag, etc.) U kunt ons bereiken via
teamklavertjevier@gmail.com
Kosten: nee
Stichting Lawine bezoekt al
jaren basisscholen in Vlaardingen
met 'Spelen in een Schonere
Wijk' en ‘Operatie Afval’ bij middelbare scholen.
Thema: natuur- en milieu in het algemeen en afval,
afvalgedrag en recycling in het bijzonder. Met een
speelse aanpak en veel ruimte voor sociale
competentie en kunstzinnige vorming lessen, brengt
Lawine de leerstof op een vrolijke "lachend leren"
wijze. www.stichtinglawine.nl
Geschikt voor alle groepen.
Aanmelden: info@stichtinglawine.nl
Kosten: nee

De Heemtuin is een groene oase in
de Westwijk. Er zijn hier verschillende
landschappen te bewonderen. Heide, bos,
laagveen en duinen. In maart
fladderen er allerlei vogels, zoals
koolmezen, boomkruipers, winterkoninkje
en putters. En als je geluk hebt
kun je het schitterende blauworanje ijsvogeltje voorbij
zien vliegen. De blauwe reigers hebben ieder jaar hier
hun broedplaats. Kijk ook eens op onze Facebook
pagina:
https://www.facebook.com/HeemtuinWestwijk/
Kabouterpad
In de Heemtuin kun je met de peuters en kleuters op
speurtocht naar Kabouters. Via een boekje met
opdrachten ontdek je veel van de natuur en zo is er in
elk seizoen wat te doen. De Heemtuin is te
vinden aan het Heemtuinpad in de westwijk. Paulus
staat al klaar bij de ingang. Wilt u langskomen met de
groep stuur dan een e-mail naar: ton.tobe@kpnmail.nl
Kosten: nee
Educatief Archeologisch
erf MASAMUDA
In de Broekpolder wordt
een archeologisch erf
gerealiseerd met wetenschappelijk verantwoorde
reconstructies van het leven en wonen in onze
kustregio vanaf de Steentijd tot en met de
Middeleeuwen. Naast gebouwen (veelal boerderijen)
en gebruiksvoorwerpen zoals kano’s, weefgetouw,
ovens, wordt per periode ook het tijdspecifieke
landschap ingericht met de daarbij horende natuurlijke
vegetatie en (cultuur)gewassen. Bezoekers kunnen zo
een tijdreis maken en deelnemen aan diverse clinics
waaronder pijl en boog schieten, vuur maken,
houtbewerken. Voor rondleidingen, groepsbezoeken en
educatieve lessen kunt u contact opnemen met:
secretaris@masamuda.nl
www.federatiebroekpolder.nl/archeologisch-erf
Kosten: ja

Kijk ook
eens op:

De Stichting Boombehoud
Vlaardingen heeft ten doel het
beschermen en het in stand
houden van het milieu en het
natuurschoon in het algemeen en
in het bijzonder de bomen en
andere groenvoorzieningen in de gemeente
Vlaardingen. www.boombehoud.nl
https://www.facebook.com/stichtingboombehoudvlaar
dingen/posts
Nationale boomfeestdag
Wij verzorgen graag samen met uw school een
activiteit voor de Nationale Boomfeestdag, de derde
woensdag in maart. Denk daarbij aan het planten van
bomen, activiteiten organiseren rondom dit thema en
lesmateriaal verzorgen.
Voor meer informatie: nellekevdl46@kpnmail.nl
Kosten: nee

www.vanruytenburg.nl
www.hetdwaalspoor.nl
www.vockestaert.nl/over-vockestaert/boerenvockestaert/adrianushoeve/schaapskudde
www.staatsbosbeheer.nl
www.stadsboerderijholywood.nl
www.federatiebroekpolder.nl

