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Corona maatregelen: 

Volwassenen houden 1,5 m 

afstand , materialen worden 

ontsmet. Eenieder wordt geacht 

hier verantwoordelijkheid in te 

nemen! 
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Inleiding 

   Leren in de natuur  

              over de natuur 

             in natuurpark de Liniehof. 

 

  Lees in deze brochure hoe wij middels  

                    een uitgebreid en gevarieerd aanbod  

  voor de groepen 1 t/m 8 het biologie onderwijs  

                         dichter bij de leerlingen brengen. 

        Maak uw keuze! 

      U kan een groep inschrijven voor :  

      

                      een les uit het aanbod, maar ook  

                    een bezoek op maat (denk aan een project of thema    

                                           dat u op uw school wilt gaan draaien) 

            een les of rondwandeling naar eigen idee 

                              ( U boekt wel datum en tijd!!)    
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    INSCHRIJVING EN 

                       CONTACT 
                       Stuur een mailtje naar stoop@ankieenarjen.demon.nl  

                Vermeld in uw mail:  - de naam van de school en 
                                         de naam van de begeleidende docent 
                                                  - groep en aantal leerlingen  
                         - uw keuze uit het aanbod of andere aanvraag 
                                                  - de door u gewenste datum  en tijd 
                                                  - een telefoonnummer en e-mailadres voor                                
         nadere afspraken!  
 
        Op onze website: www.madesenatuurvrienden.nl komt u via  
        de startpagina op een  document waar u kunt checken    
             welke data beschikbaar zijn!! 
 

 

     

       Onze activiteiten 

       worden gratis 

      aangeboden. Bij gebruik 

      van koffie, thee of fris 

       vragen wij een 

        vergoeding  

   van kosten 
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  Wij zorgen voor: 

 Lesbrief per mail (1 a 2 weken voor 

uw bezoek) 

 Ontvangst en korte uitleg 

 Uitdelen van en, na afloop van uw be-

zoek, inname van de benodigde onder-

zoeksmaterialen (denk aan zoekkaar-

ten, schepnetjes, blinddoeken etc.) 

 Op verzoek...koffie, thee en/of 

fris voor begeleiding en kin-

deren 

     Bas, Gerda 

       en alle 

      andere  

         mnv  

   vrijwilligers 

 Adje 
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   WAT WIJ VAN U VERWACHTEN 

 U zorgt voor begeleiding; 1 begeleider per 

groepje van 5 leerlingen 

 U zorgt voor het kopiëren van de  

toegestuurde lesbrieven en brengt deze 

mee op de datum van afspraak 

 Toezicht op het zorgvuldig omgaan met 

park en parkregels.  

Alle bezoekers willen kunnen genieten van 

hetgeen groeit en bloeit. 
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PRODUKT DOELGROEP MAAND 

Kabouterpad  lente 0, 1, 2 april , mei , juni * 

Kabouterpad herfst 0, 1, 2 oktober, november 

Het Natuurbelevingspad 3, 4, 5,6 (7, 8) april, mei, juni, juli , oktober* 

Kriebelbeestjes 4, 5 mei, juni, juli *  

Vlinderen in de Liniehof 5, 6 mei, juli * 

Van snavel tot poot 6, 7 oktober, t/m februari 

Waterkringloopspel 5, 6, 7 mei, juni, juli * 

Waterkwaliteit  7, 8 mei, juni, juli * 

Biotopen 7, 8 Juni, juli 

   

Determineren van bomen Vmbo 3, 4  

Zomerkenmerken/winterkenmerken Vmbo 3, 4 Juni, juli                                                        

oktober, november 

 

ACTIVITEIT WERKEN EN LEREN 

** 

  

Wilgenknotten 8 november t/m half maart 

Poelen schonen (2 dagdelen!) 6 september 

 

* Afhankelijk van begin seizoen (hebben we een vroeg of juist laat voorjaar )  

Ook augustus kan een optie zijn!! 

** deze activiteiten vinden plaats in het buitengebied van Made of geertruidenberg 
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 GROEP 

   0, 1, 2 

Het KABOUTERPAD 

Beschrijving  

Dit is een pad dat is uitgezet aan de hand van vijftien  

(houten) kabouterbordjes met belevingsopdrachten die alle  

zintuigen prikkelen. 

Het kabouterpad laat hele jonge leerlingen spelenderwijs  

kennismaken met elementen uit de natuur.  

Het gaat om de beleving van biodiversiteit in het bijbehorende 

seizoen, in hun eigen omgeving, het park, of bos om de hoek.  

 

Specificatie 

De opdrachten worden toegezonden inclusief een plattegrondje 

waarop aangegeven waar de kabouters staan. De nummers van 

de opdrachten corresponderen met de nummers bij de kabouters. 

 

Begeleiding 

1 Begeleider per max. 5 kleuters. Begeleiders lezen de  

      opdrachten voor en stimuleren de kinderen bij het uitvoeren/ 

             van de opdrachten. Ze zorgen ervoor dat de kinderen op  

                    de paden blijven. 

                               Duur: 1 tot 1,5 uur 

                                        Optioneel 

      Koffie , thee, ranja en toastje met 
       honing of rozenbotteljam  
        (afhankelijk van het  
                                                                            seizoen)  
         €7,50 per groep 
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 GROEP 

  3, 4, 5, 6,  

     (7,8) 

HET natuurbelevingspad 

Beschrijving  

 

Al wat groeit, bloeit, kruipt, zwemt en vliegt op het moment van 

bezoek wordt op een interactieve manier onder de aandacht         

gebracht. De kinderen gaan met een doeboekje op pad. 

Ze  leren ZIEN wat er zich in de natuur afspeelt. ze ontdekken bv 

gaatjes in een blad en daar waar gaatjes zijn zijn beestjes...een 

perfecte plek om beestjes te vangen. Wat voor dieren leven er in 

het water leven en leven er dezelfde dieren in de vijver als in de 

sloot?     

Leeftijd (groep) en jaargetijde bepalen de onderwerpen. 

Specificatie 

Bij aankomst worden tassen uitgereikt met de benodigde onder-

wijsleermiddelen (zoekkaarten, evt blinddoek , loep, kleurpotlo-

den etc.).  

Er wordt in groepjes (met 1 begeleider per groepje) vrij door het 

park gelopen. In het boekje wordt aangegeven of een specifieke 

opdracht bij een bordje met nummer of letter uitgevoerd moet 

worden. Wanneer er geen nummer of letter aangegeven wordt 

dan is de opdracht vrij te doen in het park. 

Duur: max. 1,5 uur 
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 GROEP 

   4, 5 

KRIEBELBEESTJES 

Beschrijving  

Mieren op de stoep...waar gaan ze naar toe?                                 

Hoeveel voelhoorntjes heeft  een huisjesslak? Wat voor diertjes 

leven er onder die stenen ?  Vangen , bekijken, observeren van 

kleine kriebelbeestjes aan de hand van een opdrachtenboekje. 

Specificatie    

Per groepje leerlingen (+begeleider) wordt een tas met              

onderzoeksmaterialen uitgereikt die bij de uitvoering van de      

opdrachten nodig zijn.  Sommige onderzoeksmaterialen liggen op 

de plaats van uitvoering klaar , denk aan schepjes in de            

kriebelbeestjes hoek en schepnetjes bij het                                                 

wateronderzoeksplatvorm, deze blijven ter plekke liggen voor het 

volgende groepje dat deze plek bezoekt.   

Er worden afspraken gemaakt waar de groepjes in het park           

starten en hoe lang men max. per onderdeel op 1 plek is, zodat 

alle groepjes bv  de mogelijkheid hebben waterdiertjes te           

scheppen . 

       Duur:  1,5 uur                   

       Optioneel 

          U kan een pauze inplannen waarbij de MNV zorgt                        
     voor koffie , thee en ranja. Kosten €7,50 per  
    groep. 
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 GROEP 

 5, 6 

      

Vlinderen in de liniehof 

Beschrijving  

Wat zijn brandnetelvlinders? Welke waardplanten zie ik in het 

park? Maar ook: Hoeveel vlinders heb ik gezien en welke vlinders 

waren dat? Voorzichtig beestjes uit een boom schudden. Komen 

er alleen rupsen naar beneden? 

 

Specificatie 

Met behulp van opdrachten ,zoekkaarten en een laken ontdekken 

de leerlingen waar vlinders (van) leven, wat ze nodig hebben om 

te (over)leven en dat water nodig is om te zorgen dat eitjes      

rupsen en vlinders kunnen worden. 

Duur: max. 1,5 uur 

Optioneel 

Deze activiteit kan gecombineerd worden met een binnen  

activiteit: Het maken van een vlinderwiel en/of een vlindertafel. 

Voor de aanschaf van de benodigde materialen worden  

de kosten in rekening gebracht. 
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 GROEP 

   4, 5, 6 

Van snavel tot poot 

Beschrijving  

Voor een groot deel zal deze lesbrief in ons Natuur(t)huis          

plaatsvinden. Met behulp van verschillende opgezette vogels 

wordt naar poten en snavels gekeken. Ook worden verschillende 

soorten veren onderzocht; dekveren, donsveren , slagpennen en 

stuurpennen.  Ieder groepje wordt geleerd hoe een verrekijker 

werkt en hoe men omgaat met een vogelgids om vogels op naam 

te brengen. 

Specificatie  

Bij deze lesbrief gaat telkens 1 groepje naar buiten voor uitleg 

over de verrekijker en telescoop waarna er een korte wandeling 

door het park wordt gemaakt. De andere kinderen zijn                

ondertussen bezig met de overige opdrachten in het parkgebouw 

( het natuur(t)huis). 

 

Duur:  1,5 uur                   

 

Optioneel 

      Er  zijn verschillende educatieve vogelspellen beschikbaar 

      bijvoorbeeld een vogelkwartet, uilen spel en grutto 

(                    (trekvogel)spel deze kunnen onderdeel vormen van 

    uw bezoek of ingezet worden wanneer een  

          groepje eerder klaar is en nog niet aan de  

        beurt voor de verrekijker opdracht. 
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 GROEP 

 5, 6, 7 

      

Het waterkringloopspel 

Beschrijving  

De basis is een ‘ganzenbord’spel. Het spel wordt in groepjes          

gespeeld. Ieder groepje krijgt een pilon. Om de beurt wordt met de 

dobbelstenen gegooid. Een nummer in het spel staat voor een    

opdracht/proefje. 

De opdrachtenkaart met bijbehorende nummer wordt uit de bak 

gepakt en gelezen. Vervolgens zoekt men het nummer van de           

opdracht in het gebouw of  daarbuiten op aanwijzing van de MNV 

vrijwilliger. De kaart wordt pas terug in het bakje gezet als de           

opdracht uitgevoerd is. Wanneer de kaart terug is kan de opdracht 

door een ander groepje uitgevoerd worden. 
 

Specificatie  

Maak een waterrad, het nabootsen van een olieramp; hoe gaan we 

die olievlek verwijderen, vuil water filteren maar ook                 

waterdiertjes vangen... 

Duur: na afloop spel en na bereiken afgesproken tijd.                

Reken op een dagdeel 

Materiaal 

Voor de uitvoering van de opdracht zijn div.  

verbruiksmaterialen nodig. 

Voor de afspraak worden afspraken gemaakt wat 

de leerlingen zelf mee dienen te brengen. 

Denk hierbij aan leeg boterkuipje, petfles 

een schoenendoos... 
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 GROEP 

   7, 8 

waterkwaliteit 
Beschrijving 

Hoe schoon is het water van de sloot of de vijver?  

Welke methoden kun je gebruiken om te beoordelen of het water 

in de vijver of sloot van goede of slechte kwaliteit is.  

Leerlingen maken groepsgewijs een rapport op van de                    

waterkwaliteit van verschillende waterpartijen in en/of rond           

natuurpark de Liniehof op aanwijzing van een van de vrijwilligers. 

 

Specificatie  

De helderheid van het water, reuk en temperatuur maar ook  

waterbeestjes en -planten komen aan bod. 

 

 

Duur:  1,5 uur                   

 
Optioneel 

Bekijken van een watermonster onder de microscoop. 



16 

 

 GROEP 

 7, 8 

      

biotopen 

Beschrijving  
 
Een plant staat op dat stukje grond waar hij zich het lekkerst 
voelt. Zo vind je op droge zandgrond, zoals in de duinpan, heide. 
Dieren zoeken een bepaalde begroeiing op omdat zij er de         
beschutting vinden die ze nodig hebben of de insecten vinden 
waar ze van leven. Zo’n gebiedje waarbinnen de planten en dieren 
samen een echte levensgemeenschap vormen noemen we een 
biotoop. De leerlingen leren de begrippen levensgemeenschap en  
biotoop kennen door bestudering van diverse biotoopjes in het   
natuurpark. 

 

Specificatie 

De duinpan,  het laatste restant van een groot stuifzandgebied, 

een houtwal, insectenmuur en muurbegroeiing. Wat leeft waar 

enwat zou hier misschien kunnen leven? De leerlingen gaan het 

ontdekken met behulp van opdrachten en onderzoeksmateriaal. 

Duur: 1,5 uur 
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 VMBO 

   3 

Determineren van bomen 

Beschrijving  

Deze les is ontwikkeld in samenwerking met het                   

Dongemondcollege Made. Ze wordt gebruikt als onderdeel van 

het eindexamen biologie. De leerlingen determineren in 2 - tallen 

6 verschillende bomen verspreid door het park. De stappen die 

gemaakt worden in de tabel om te komen tot de naam van de 

boom/struik worden opgeschreven en later uitgewerkt. 

 

Specificatie  

Leerlingen krijgen een kaartje met nummers en een tabel            

uitgereikt. In het natuurpark hangen verspreid nummers aan de 

bomen. Leerlingen zoeken de nummers die op hun kaartje staan 

en gaan vervolgens mbv een tabel de bomen/struiken                       

determineren. 

Stappen en resultaten worden verwerkt in een verslag. 

Duur: 1,5 uur (excl. uitwerken van het verslag) 
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 GROEP 

  6 

      

 

Poelen schonen 

Beschrijving  

Net als de achtertuin moet ook natuur onderhouden worden. 

1x per 3 jaar worden de poelen in natuurgebied de Worp                    
geschoond. Leerlingen helpen onder begeleiding van ouders en 
vrijwilligers bij de werkzaamheden. Bij aanvang wordt uitleg           
gegeven over de werkzaamheden, materialen en veiligheid.  

Aan het begin van de zomer komt de klas terug om te kijken hoe 
de poel er uitziet na de groei periode in de lente.                            
Er worden natuuronderzoekjes ter plaatse uitgevoerd. 

De activiteiten worden op school geëvalueerd in een logboek. 
 
Specificatie 

De leerlingen werken in 3 groepen. Na ongeveer 3/4 uur worden 
de groepen gewisseld. Werkzaamheden bestaan uit hooien,            
struweel zagen en poel ‘uitbaggeren/leegtrekken’ met alle              
daartoe benodigde materialen. 

Op de terugkomdag in juni wordt gewerkt in 5 groepen. 

De  ideale manier van ontdekkend  leren!!  

Duur:   3 uur incl. pauze 
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wilgenknotten 

 

 GROEP 

   7,8 

Beschrijving  

Vrijwilligerswerk in het landschapsonderhoud is heel belangrijk 

voor het voortbestaan van veel landschapselementen waaronder 

vele knotwilgen. Leerlingen worden meegenomen in dit stukje 

landschapsonderhoud. Gezamenlijk dragen we                          

verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van natuur en               

cultuur.  

 

Specificatie  

Per 2 à 3 leerlingen worden de takken met beugel - en                   

pistoolzagen van de wilgen gezaagd. Hoe de zaag werkt ,trekken 

of duwen afhankelijk van het type zaag, en  hoe je voorkomt dat 

takken uitscheuren of afscheuren wordt uitgelegd en voorgedaan. 

Vrijwilligers en ouders assisteren en letten op het veilig werken. 

 

Duur:  3 uur    incl. pauze . De Madese Natuurvrienden zorgen 

voor een kop hete chocolademelk of soep.            
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