
Contact
 
Bezoekerscentrum Oisterwijk Natuurmonumenten  
Van Tienhovenlaan 4 
5062 SK  Oisterwijk 
Tel. (013) 591 5000 
@ bcoisterwijk@natuurmonumenten.nl 
i www.natuurmonumenten.nl/bcoisterwijk
 facebook.com/natuurmonumenten

Scholenwerkgroep IVN Oisterwijk   
i  www.ivnoisterwijk.nl

Openings� jden
april tot november: di. t/m zo.: 10.00 – 17.00 uur
november tot april: di. t/m zo. : 10.00 – 16.00 uur
Schoolac� viteiten vanaf 9.30 uur
Op maandagen is het bezoekerscentrum gesloten 
en zijn er dus geen schoolac� viteiten mogelijk.

Natuurbescherming. Sinds 1905.
Kikkervisjes vangen met de kinderen. Hu� en bouwen in het bos. Oog in oog 
met een ijsvogel. Natuur is een onuitpu� elijke bron van inspira� e en ver-
wondering. Daar moeten we zuinig op zijn en goed voor zorgen. Want in een 
dichtbevolkt land is natuur extra kwetsbaar. 

Daarom beschermt Natuurmonumenten 355 gebieden. Overal in Nederland. 
Voor iedereen. Dat doen we sinds 1905 met steun van vrienden, vrijwilligers, 
leden en bedrijven. Ons scholenprogramma sluit daarop aan en laat leerlingen 
kennismaken met de Nederlandse natuur.  

Bezoek de website voor meer informa� e 
www.natuurmonumenten.nl/bcoisterwijk
www.natuurmonumenten.nl/ac� viteiten-voor-scholen

IVN Oisterwijk is onderdeel van de landelijke vrijwilligersorganisa� e IVN, de 
grootste vereniging voor Natuur- en Milieueduca� e. De vereniging wil mensen 
vertrouwd maken met de natuur. Kijk op ivnoisterwijk.nl voor meer informa� e. 

Lang leve de buitenkids!
Scholenprogramma

Scholenwerkgroep IVN Oisterwijk en Natuurmonumenten



ZONDER GIDS
Speelnatuur van OERRR (alle groepen)

Klauteren, hu� enbouwen en met water spelen!

Achter het bezoekerscentrum ligt 
de Speelnatuur van OERRR. Kinderen 
kunnen hier naar hartelust spelen in 
een echt bos. Een gedeelte is 
toegankelijk gemaakt voor kinderen 
met een beperking, zodat alle 
kinderen samen hu� en kunnen 
bouwen en met water kunnen spelen. 

Prak� sche informa� e

Scholen die gebruik maken van ons scholenprogramma kunnen kosteloos de 
speelnatuur in. 
Voor scholen die geen ac� viteit boeken, vragen wij een vergoeding van 
1 euro per kind. 

Wil je met je school komen spelen in de Speelnatuur? Reserveer dan bij het 
Bezoekerscentrum via 013 591 5000

Beste direc� e, leerkrachten en ouders,

Met veel plezier hebben wij een scholenprogramma samengesteld. Neem de kinderen 

mee naar de Oisterwijkse Bossen en Vennen! Dit scholen- programma is een samen-

werking van de Scholenwerkgroep van IVN Oisterwijk en Natuurmonumenten. Kijk 

gauw verder voor ons aanbod avontuurlijke en leerzame tochten!

Met of zonder gids de natuur in

Je kunt ac� viteiten boeken met of zonder gids:

• Begeleide ac� viteiten worden door onze schoolgidsen begeleid;

• Onbegeleide ac� viteiten zijn speurtochten in het bos, waarbij de school zelf zorg 

draagt voor begeleiding van de groepjes. De benodigde materialen staan klaar 

voor gebruik.
 
Inschrijven

Bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten kun je een ac� viteit aanvragen. 

In verband met de planning moet een ac� viteit minimaal één maand van tevoren 

geboekt worden*. Alle ac� viteiten vertrekken vanaf Bezoekerscentrum Oisterwijk 

Ga rondom Groot Speijck op avontuur met de kinderen. In de Speelnatuur van OERRR 

kun je hu� en bouwen, klauteren en met water spelen. Op de bosweide kun je lekker 

picknicken of spelletjes doen. 

Veel plezier in de Oisterwijkse Bossen en Vennen en tot gauw!

De teams van IVN Oisterwijk en het Bezoekerscentrum Oisterwijk

* Afmelden kan tot uiterlijk 1 week van tevoren. Wordt de ac� viteit later afgezegd dan wordt de 

gereserveerde ac� viteit geheel in rekening gebracht.



ZONDER GIDS
Dierenmanieren (groepen 5 en 6)

Ga samen met leerlingen op avontuur in het bos. 
De kinderen leren trucjes die dieren toepassen om te kunnen 
overleven in de natuur!

• Hoe sluip je als een vos?
• Hoe camoufl eer je je als een ree?
• Hoe ga je als een uil zi� en?

Aan de hand van opdrachtkaarten kom je allerlei dierengeheimen te weten. 
Leerlingen vertrekken in groepen van maximaal 6 kinderen. 

Prak� sche informa� e

Duur:  1,5 uur
Niveau groep: 5 - 6
Periode:   Jaarrond
Begeleiding:   Leerkrachten/ouders na een korte
   instruc� e van Natuurmonumenten 
Groep:  Maximaal 30 kinderen
Kosten:  € 1,50 per kind

Spelen in de natuur (groepen 6, 7 en 8) 

Tablets, spelcomputers, televisie en internet... De verleiding om binnen te 
blijven is tegenwoordig wel heel groot. Wij bewijzen dat buiten spelen 
minstens zo leuk en verslavend kan zijn!

Kom met je groep klimmen, ravo� en en hu� en 
bouwen. A� ankelijk van de lee� ijd begeleiden 
wij enkele ontdekspellen, educa� eve en recrea� eve 
spellen. De natuur gebruiken we daarbij volop als 
bijzondere speelomgeving. 

Kortom: met alle kinderen naar buiten en 
lekker spelen tot ze groen zien!

Prak� sche informa� e

Duur:  2 uur
Niveau groep: 6, 7 en 8
Periode:   Jaarrond
Begeleiding:   2 gidsen per 15 kinderen
Groep:        Maximaal 15 kinderen
Kosten:  € 45,- per groep van maximaal 15 kinderen

MET GIDS



MET GIDS
Watersafari (groep 3 t/m 8)

Kom met je klas naar de Oisterwijkse vennen en ontdek het rijke waterleven. 
Op en rond de vennen leven insecten als waterjuff ers, schaatsenrijders, boots-
mannetjes en schrijvertjes.

De kinderen gaan met een schepnet en zoekkaart op pad. Aan de waterkant 
vangen ze diverse waterdiertjes. We bekijken de diertjes één voor één en krui-
pen in de huid van de waterdiertjes. Wat eten ze het liefst? Wie is de grootste 
vijand? Tijdens de watersafari ervaren de kinderen hoe belangrijk 
water voor ons en de natuur is. 

Prak� sche informa� e

Duur:  1 ¼ uur
Niveau groep: 3 - 8
Periode:   Medio april tot oktober
Begeleiding:   1 gids per 15 kinderen
Groep:  Maximaal 15 kinderen
Kosten:  € 35,- per groep van maximaal 15 kinderen

ZONDER GIDS
Speuren naar Sporen (groepen 1 t/m 4)

Deze excursie staat geheel in het teken van sporen. Wie is de grootste speur-
neus en wie hee�  het scherpste oog?

Kinderen ontdekken � jdens deze speurtocht diersporen en leren ze herken-
nen. Dankzij de speuropdrachten komen ze te 
weten welke verschillende sporen de dieren uit 
het bos achterlaten.

Een ‘konijn’ wijst de route langs knaag-, loop-, 
poep- en nestsporen. Leerlingen vertrekken in 
groepjes van maximaal 6 leerlingen.

Prak� sche informa� e

Duur:  1,5 uur
Niveau groep: 1 - 4
Periode:   Jaarrond
Begeleiding:   Leerkrachten/ouders na een korte
   instruc� e van Natuurmonumenten
Groep:  Maximaal 30 kinderen
Kosten:  € 1,50 per kind



MET GIDSZONDER GIDS
Horen, zien en voelen in de natuur (groepen 3 t/m 6)

Spits je oren als een vos en ontdek de geluiden van het bos. 
Tijdens deze avontuurlijke ontdekkingstocht, worden alle 
zintuigen spelenderwijs geprikkeld: 

• Hoe vind ik een boom  terug?
• S� nkt het hier of is het gewoon een lekker bosgeurtje?
• Als ik s� l ben, wat hoor ik dan?
• Welke verschillen voel je tussen deze bomen?

Laat kinderen onbevangen kennismaken met de natuur!

Prak� sche informa� e

Duur:  1 ¼ uur 
Niveau groep: 3 t/m 6
Periode:   Jaarrond
Begeleiding:   1 gids per 15 kinderen
Groep:  Maximaal 15 kinderen
Kosten:  € 35,- per groep van maximaal 15 kinderen

Noniksie (groepen 1 en 2)

De geheimzinnige Noniksie woont in het bos. Hij voelt zich niet zo bijzonder 
en is daarom heel verdrie� g. Kinderen kunnen hem helpen, zodat hij zich wat 
beter voelt! 

Onderweg komen de kinderen een aantal 
dieren tegen. Bij elk dier voeren ze een na-
tuurbelevingsopdracht uit. 
Ze verzamelen van elk dier iets moois. Daar-
mee kunnen ze Noniksie versieren, zodat ook 
hij zich bijzonder voelt! 

Leerlingen vertrekken in groepjes van maximaal 6 kinderen.

Prak� sche informa� e

Duur:  1 ¼ uur
Niveau groep: 1-2
Periode:   Maart tot november
Begeleiding:   Leerkrachten/ouders na instruc� e van een IVN-gids
Groep:  Maximaal 30 kinderen
Kosten:  € 45,- per groep van maximaal 30 kinderen



MET GIDS ZONDER GIDS
Thematocht (groepen 1 t/m 8)

Is er op school een onderwerp uit de natuur dat centraal staat? Ga dan naar 
buiten met de leerlingen en kies voor een thematocht in de Oisterwijkse bos-
sen. 

Wij zorgen voor een leuke en leerzame aanvulling op het lesprogramma. De 
thematochten die wij onder andere aanbieden: 
• Paddenstoelen
• Diersporen
• Seizoenen
• Bomen
Staat het thema waar het (straks) in de klas over gaat hier niet tussen? Neem 
dan ruim van tevoren contact op met het bezoekerscentrum. De Scholenwerk-
groep zoekt dan een geschikte gids voor het onderwerp.

Prak� sche informa� e

Duur:  1 ¼ uur
Niveau groep: 1 t/m 8
Periode:   Jaarrond
Begeleiding:   1 gids per 15 deelnemers
Groep:  Maximaal 15 kinderen
Kosten:  € 35,- voor een groep van maximaal 15 kinderen

Seizoenstochten (groep 1 t/m 8)

Beleef de seizoenen in de Oisterwijkse Bossen en Vennen. Welke verrassende 
dingen zijn er ieder seizoen weer te ontdekken? 

De kinderen lopen een mooie route en doen onderweg allerlei leuke en leer-
zame opdrachten over de natuur in winter, lente, zomer of herfst. 

Je kunt kiezen uit twee verschillende 
 niveaus:
- Voor groep 1 t/m 4
- Voor groep 5 t/m 8

Prak� sche informa� e

Duur:  1,5  uur
Niveau groep: 1 t/m 4 of 5 t/m 8
Periode:   Jaarrond
Begeleiding:   Leerkrachten/ouders na een korte
   instruc� e van Natuurmonumenten 
Groep:  Maximaal 30 kinderen
Kosten:  € 1,50 per kind


