
Met de klas naar buiten
 
Het aanbod van Bezoekerscentrum
Veluwezoom voor de basisscholen. 
Lente 2020

Bezoekerscentrum Veluwezoom is geopend
van dinsdag t/m zondag van 10:00 - 17:00. 
 
Tijdens de officiële schoolvakanties zijn wij
ook op maandag open
 
 
 
 

Bezoekerscentrum Veluwezoom
Bezoekerscentrum Veluwezoom van Natuurmonumenten is een
prima begin van een schooluitje in Nationaal Park Veluwezoom. 
 
Kosten
De kosten voor een begeleide activiteit met de boswachter, plus
'Schatten van OERRR', zijn € 80 per groep (prijs is inclusief
BTW).  Voor een onbegeleide activiteit bedragen de kosten € 55
per groep (prijs is inclusief BTW).  Vanzelfsprekend is een
aansluitend bezoek aan het bezoekerscentrum gratis.
Spelregels
Hoe kunt u bij Natuurmonumenten een activiteit boeken?
1. Maak een keuze uit ons aanbod.
2.  Vul het aanvraagformulier in op de site en mail dit naar
      b.veluwezoom@natuurmonumenten.nl
      Dit formulier kunt u vinden op: 
      natuurmonumenten.nl/kinderen/lesprogramma-veluwezoom
3. U ontvangt van ons een bevestiging met de voorwaarden.
4. Op de afgesproken dag en tijd komt u met uw klas naar
     het bezoekerscentrum in Rheden. 
*   Mocht u het bezoekerscentrum willen bezoeken, zonder dat u      
      een activiteit geboekt heeft, laat het ons dan even weten. 
 
Bezoekerscentrum Veluwezoom
Heuvenseweg 5a, 6991 JE Rheden. T (026) 49 79 100.
 
 



Aanbod natuuractiviteiten in
Nationaal Park Veluwezoom
Natuurmonumenten heeft in Rheden een uitgebreid aanbod van
activiteiten. U kunt kiezen om samen met de boswachter of zelf met
de kinderen op 'natuuravontuur' te gaan. In de tabel leest u welke
activiteit bij welke groep past.
 
Activiteit                                              Groep   Groep   Groep   Groep
                                                                   1/2       3/4       5/6        7/8
Begeleid door de  boswachter*
Natuurbelevingstocht                        x           x
Bomen en het Wood Wide Web                                 x              x
Waterdiertjes                                                       x               x              x
Diersporen                                                                              x              x
Insecten                                                                   x               x              x   
Wolven                                                                                                      x 
Begeleid door de leerkracht                                                      
Schatten van OERRR                                                         x              x
Seizoensspeurtocht                                           x               x              x
Victor Vos                                                x             x              x              x 
Brammetje 't lammetje                      x
 
* Deze activiteiten zijn lesvervangend en sluiten aan bij de
    kerndoelen van het basisonderwijs.
 

Begeleide activiteiten door de boswachter
 
Natuurbelevingstocht
Tijdens deze tocht staat het ontdekken en het beleven van de natuur
centraal. Onderweg komen alle zintuigen aan bod. Met opdrachten
zoals het maken van een bosparfum, het zoeken naar kleuren en
loslaten van de winddansers maken we in elk seizoen een
bijzondere tocht.
Bomen en het Wood Wide Web
De bomen maken het bos van Veluwezoom. Bomen zijn onmisbaar
op aarde. Niet alleen omdat ze producent zijn van zuurstof, maar
ook in de kringloop van de natuur kunnen ze niet gemist worden.
Tijdens de bomentocht gaan de kinderen kennismaken met een
boom, laten we zien welke soorten er staan op Veluwezoom en
vertellen we over de voortplanting van bomen. Ook laten we zien
wat het Wood Wide Web, het ondergrondse netwerk waarmee
bomen met elkaar communiceren, inhoudt.
Waterdiertjes
Kinderen zoeken een plek bij het water en voeren opdrachten uit
zoals: zien jullie waterbeestjes op het water lopen? Eentje gezien?
Probeer die maar eens zestig tellen te volgen. Met een
schepnet, bakje, zeefje, loeppotje en een zoekkaart gaan de
kinderen aan de slag.
 
 

 

 
 

 

 

Diersporen
Kinderen ontdekken door sporen, ook al zie je ze niet, dat er een
heleboel dieren leven in het bos. Na een uitgebreide presentatie
gaan de kinderen de natuur in op zoek naar sporen van de vos, wild
zwijn of misschien zelfs van de wolf. Aan het eind van de les zijn de
kinderen volleerde natuurdetectives die pootafdrukken en
vraatsporen herkennen van de dieren in het bos. Deze les kan
eventueel ook in de klas gegeven worden.
Insecten
Insecten zijn onmisbaar voor de natuur en voor ons. Maar waarom?
Wat is het nut van al die kleine kriebelbeestjes? En zijn die
plaagdieren nou echt zo gemeen? Tijdens een presentatie leren de
kinderen wat een insect is, waar ze leven, wat ze doen en waarom.
Vervolgens gaan ze met de boswachter op pad in de natuur op zoek
naar insecten. Waar zijn ze te vinden? Weet jij welk diertje daar
verstopt zit onder die tak? Uitgerust met loeppotje en een
zoekkaart (groep 5, 6, 7 en 8) gaan de kinderen aan de slag.
Wolven
Natuurmonumenten is erg blij met de komst van de wolf in
Nederland. De wolf hoort in de Nederlandse natuur en speelt een
belangrijke rol in natuurlijke processen. In landen om ons heen zijn
de mensen gewend aan de wolf, maar zijn wij er wel aan toe om
samen met wolven te leven? Tijdens de activiteit krijgen de
kinderen informatie over de wolf. Verder gaan ze op zoek naar
sporen, huilen als wolven en filosoferen met elkaar over de komst
van de wolf.
 

Begeleide activiteiten door een leerkracht
 
Schatten van Oerrr Survival
Ga je mee op zoek naar de schatten van OERRR? Op Veluwezoom
zijn boxen verstopt. Je kunt ze alleen vinden met een GPS. Iedere
box bevat een survivalopdracht. Kinderen ontdekken hoe je je weg
vindt in de natuur. Hoe je eten verzamelt. En welke boom het
hoogste is. De tocht is voor 2 verschillende leeftijdsgroepen
geschreven.
Seizoensspeurtocht-voorjaar
Belevingsopdrachten passend bij het voorjaar zorgen elke keer
weer voor een nieuwe ervaring. De kinderen ontdekken en beleven
de natuur zo steeds weer op een andere manier. 
Victor Vos
Victor Vos woont in de bossen van Veluwezoom. De kinderen
maken tijdens de speurtocht kennis met deze rekel. Waar wordt hij
geboren? Wat eet een vos? Kan hij goed horen? De activiteit duurt
anderhalf uur. 
Brammetje 't lammetje
Brammetje is geboren in de schaapskooi van de Rhedense
Schaapskudde. Tijdens deze activiteit leren de kinderen hem goed
kennen. Brammetje heeft een speurkaart gemaakt met zijn favoriete
schapenspelletjes en opdrachten; over de hond en de herder,
wollige vachten, mekkerende schapen en nog veel meer.  

 

OERRR van Natuurmonumenten
 
Wat is OERRR?
Alle kinderen naar buiten!
Zodra een kind de deur uitstapt,
stapt hij of zij in OERRR. Op straat,
in het bos, in de tuin en op het
schoolplein. Gezond en altijd
beschikbaar. Er is buiten
een prachtige wereld te ontdekken
en er zijn talloze spannende dingen
te beleven.
Kijk ook op oerrr.nl voor tips
om met de kinderen zelf op pad te
gaan.
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