Nieuws special
educatie
Hoe doen WIJ dat...
In deze nieuwsbrief willen wij een voorzet doen.
Jullie trachten te triggeren tot het delen van informatie.
Hoe jij omgaat met educatie in jouw tuin/ park is misschien helemaal niet zo
vanzelfsprekend als je denkt.
Educatie kan op heel verschillende manieren plaatsvinden.
Voor het grote publiek middels open dagen ,waarbij al dan niet een thema
centraal staat, of misschien door de organisatie van rondleidingen.
Mogelijk geeft jouw tuin folders uit...al of niet te downloaden via website van tuin of
gemeente.
Voor doelgroepen. Je kan hierbij denken aan het basis- of voortgezet onderwijs.
Wat is jouw aanbod? Werk je met lesbrieven? Leskisten? Werk je met inschrijving.
Staan er infoborden in het park.

Hoe maak je activiteiten bekent, wat doe je aan PR voor het park of activiteiten die je
organiseert?
Standaard als wij ,als bestuur, contact met elkaar hebben, wordt gesproken over de
dingen waar we in onze tuin mee bezig zijn.
Heel enthousiast vertelde Johan onlangs dat hij door NH nieuws was geïnterviewd in
zijn tuin. Thema; de door hem georganiseerde paddenstoelen tocht.
Van het een komt het ander ..wat heb je dan gedaan, voor wie.. ook leuk voor ons
misschien. We hoeven het wiel niet zelf uit te vinden.

Bron :NH nieuws

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/274395/thijsses-hof-in-bloemendaal-hetpaddenstoelenparadijs

“We hebben in Natuurlijk Noord-Holland de afgelopen weken al een paar paddenstoelen laten zien, maar deze week
gaan we echt helemaal los! Plaatjeszwammen, buisjeszwammen en stuifzwammen; we hebben ze allemaal gezien.
En gefilmd. Regen en de wind geven de aflevering een echt herfstgevoel.
Thijsse's Hof is een Heemtuin. Dat is een tuin waar in alleen inheemse soorten staan, dus planten, struiken en bomen
die hier in de Kennemerduinen ook in het wild voorkomen. Daar zijn hele zeldzame soorten bij die in de natuur bijna
uitgestorven zijn. Dat geldt eigenlijk ook voor de paddenstoelen die je er vinden kan.
Ooit al eens de gekraagde aardster gezien? Mocht je door de uitzending geïnspireerd raken om de paddenstoelen in
het echt te bekijken, er zijn speciale paddenstoelen excursies in Thijsse's Hof.”
Leuke PR voor de paddenstoelen excursie!
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De paddenstoelen
namentafel
in Thijsse’s
Hof

Johan vertelt…
Bij Thijsse’s Hof zijn we bezig om een route te maken via QR-codes. dit is een
handige en leuke manier om bezoekers wegwijs te maken in de Hof. Achter de codes
zitten verhalen over de Hof, bijzondere planten, filmpjes en foto’s. het wordt gemaakt
door een student aan de Filmacademie in overleg met de beheerder.
Eerder is er al een filmpje gemaakt voor de basisscholen in de omgeving. Dit filmpje is
bedoeld als introductie voor een bezoek aan Thijsse’s Hof. De leerlingen van groep 6
komen vier keer per jaar (elk seizoen) een keer naar de Hof. Daar krijgen ze uitleg via
een vragen formulier over de natuur.

Jeroen:educatie in Heemtuin Zaandam
Vier keer per jaar is op een zondag een kikkerpad op de
heemtuin.
Het kikkerpad lijkt een beetje op een kabouterpad maar is
bedoeld voor wat oudere kinderen ( van 4 tot 12 jaar).
Houten kikkers spelen de hoofdrol.
Verspreid over de tuin staan 12 kikkers met op elke kikker
een opdracht.
Voor de opdrachten moeten de kinderen vaak gebruik
maken van hun zintuigen, iets ruiken, proeven of voelen.
Na de grote vakantie gaan kinderen op zoek naar
waterdiertjes in de sloot. Is altijd gezellig druk.

De opdrachten heb ik overgenomen van de heemtuin in Leiderdorp, hier en daar aangepast
en er natuurlijk ook nieuwe opdrachten bijgemaakt.
Per seizoen wisselen de opdrachten. In totaal zijn er zo een 50 opdrachten.
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HEEMTUINSPEURTOCHT (mei/juni/juli)
Een oase in dit “stenen tijdperk”, dat is de heemtuin. Spannende paadjes, mooie doorkijkjes. Veel bloemen,
vogels en insecten. Tijdens een speurtocht maken de kinderen in twee- of drietallen kennis met de avontuurlijke tuin. De kinderen krijgen een lesboekje met vragen. In de tuin staan nummerbordjes en pijlbordjes
die de route aangeven. Het aanbod is bedoeld voor groep 5/6
In een normaal jaar doen er zo een 40 klassen mee met de speurtocht en dat levert ook weer wat inkomsten op voor de heemtuin ( per les €70,-)

Bron; Zaans Natuur & Milieu Centrum

De heemtuinspeurtocht maak onderdeel uit van het NME aanbod van het
ZNMC, zie de site van het ZNMC via onderstaande link.
Educatieaanbod - Zaans Natuur & Milieu Centrum

van kabouterpad en ‘doeboekjes’
(Natuurpark de Liniehof)
Het ontdekken van de natuur, de natuurlijke interesse voor alles om hen heen kan je
op jonge leeftijd stimuleren door aan te sluiten bij de belevingswereld van peuters en
kleuters.
Het motto Wie de jeugd heeft heeft de toekomst stond al jaren
in het vaandel van De Madese NatuurVrienden (beheerders van Natuurpark de Liniehof). Tot dusver was educatie alleen gericht geweest op activiteiten voor jeugdleden.
Via Marianne van Lier hoorden wij over het kabouterpad uit het, vele jaren geleden
door Marja Roozen geschreven, Vier Seizoenenboek.
Ook op de basisschool van onze kinderen werd er mee gewerkt.
Wij gingen er mee aan de slag en in’96 kon onze versie van het kabouterpad voor het
eerst gelopen worden. Sindsdien is dit jaarlijks een succesnummer voor wat betreft
de boekingen/belangstelling.
Basis was de kabouter van 1 van de kopieer bladen van Marja Roozen.
Alle kabouters werden anders ingetekend en geschilderd.
We kregen net als Rien Poortvliet ook vrouwtjes kabouters. Naast
de kabouters zetten we losse nummers. De nummers corresponderen met opdrachten. De scholen krijgen de opdrachten behorende
bij pad inclusief een plattegrondje per mail toegestuurd weeks voordat het pad gelopen wordt.
Zij zorgen voor begeleidende ouders (max 5 kinderen per ouder)
draaien het pad en de plattegrondjes uit per groepje. Wanneer er
grote groepen tegelijk lopen dan geeft de docent iedere ouder een
’startnummer’. Op het plattegrondje staan de nummers van de kabouters/opdrachten aangegeven. Het nummer waar de ouder start
heeft dan een kleurtje gekregen.
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De vereniging
maken wij samen!!
Uitstraling en inhoud van bv de
website is onder
meer afhankelijk
van jullie input!!!
Een lesbrief of educatieve
tocht kunt u nu met
andere leden delen op de
educatiepagina van onze
website.
Delen en /of downloaden
kan na inloggen!!
Als u niet ingelogd bent
ziet u slechts de titels van
de geplaatste lesbrieven.

Route na inloggen:
Educatie---> nieuwe educatie---> titel invoeren (naam
pad/lesbrief en tuin) op
zelfde pag. midden in
scherm, bestanden selecteren (max 8 mb, liefst ivm
veiligheid pdf) ,het op uw
computer uitgekozen document verschijnt blauw
omkadert met vinkje
rechts bovenin hoek, klik
op knop selecteer--->
op nieuwe pagina klik op
publiceer…
uw document staat online!

Delen -leren =
ontdekken …
Wie doet wat,en hoe
doen zij dat???
Doe mee,laat je horen
via de website!!

In de loop der jaren zijn er steeds meer werkbladen ontstaan.
Deels eigen initiatief, omdat we elders een leuk idee tegen kwamen “dat gaan we
ook doen!!” , deels door vragen vanuit het onderwijs.
“Kunnen wij ook wat bij jullie doen met onze groep 5?” . “ Wij draaien het thema
kleur ,het zou wel leuk zijn als we bij jullie iets met kleur konden doen”.

Zo ontstond bijvoorbeeld het ’kriebelbeestjesboekje’.
Inspiratie en tekeningen overal en nergens vandaan gehaald. Veldwerk en IVN,
leuke kinderboeken over natuur (gebruikte illustraties zijn o.h.a niet copyright
free.
)
Alle ontwikkelde boekjes hebben ‘t formaat liggend A4. Max. 3 pagina’s dubbelzijdig.
De uitvoering is in grijstinten om het afdrukken goedkoop te houden voor de scholen.
De opdrachten zijn afgestemd op een bezoek van 1 1/2 , 2 uur.
Een versie van het kriebelbeestjes boekje voor groep 4 vind je eveneens op de
website! Meer lezen over de organisatie van educatieve paden kan je in het document; ‘Aanbod natuureducatie Natuurpark de Liniehof.’

Hulpmiddelen.

Natuurpark de Liniehof is een openbaar park.
Bordjes die we gebruiken bij educatieve lessen worden geplaatst voor de les plaats
zal vinden. Dit om vernieling te voorkomen. Daarnaast om verrommeling tegen te
gaan.
Een van de vrijwilligers maakte bordjes waar gelamineerde
vellen A4 in geschoven kunnen worden. Oude holle metalen
tafelpoten worden hergebruikt. Waar de bordjes nodig zijn
worden ze in de grond geslagen en wordt er een bordje op
geplaatst. Hier moet een opdracht uitgevoerd worden bij
bordje C.
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