INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT
ZOEMENDE VRIENDJES - LESPROGRAMMA VOOR DE GROEPEN 1-3 (4)
Doel van dit programma:
De les zoemende vriendjes is een “stertochtles’ . De les duurt ongeveer 1.15u
Het is een speelse kennismaking met het thema honingbijen.
Inhoud:
De kinderen worden in de tuin ontvangen door de “koningin’ in ‘School de Bijenkorf’
Ze ontvangen van haar instructies en opdrachten.
Van hieruit vliegen "de jonge bijen' de tuin in om vaardigheden te leren die belangrijk zijn
voor honingbijen.
Er zijn 7 verschillende opdrachten, en 7 bijbehorende routes aangegeven met elk hun eigen
kleur. Bij vertrek ontvangen ze de kleurfiche van hun route. Aan het eind van elke route
vinden ze een opdrachtkaart.
Na elke opdracht komen ze terug naar ‘de Bijenkorf’ en wordt de kleurfiche verruild voor
een andere kleur opdracht en de opdrachtkaart afgestempeld.
 De klas dient in maximaal 7 groepjes verdeeld te zijn bij aankomst.
 Begeleidende ouders spelen de rol van LEIDBIJ: ze begeleiden tijdens het zoeken
van de route en lezen de opdrachtkaart voor. Ze beheren de stempelkaart.
 Groep 3(4) kan de opdrachten deels zelf begeleid lezen
Aandachtspunt:
Afmelden van de reservering kan tot een week vóór de geplande datum,
bij latere afmelding kunnen onkosten in rekening worden gebracht.
Regelt u daarom tijdig vervoer, als dat nodig is.
Verder heeft u ontvangen:
document A. VOORBEREIDING
Het doel van de voorbereidende les is de kinderen bekend te maken met enkele begrippen
en ze voor te bereiden op het bezoek aan de Natuurtuin. Om de inhoud van dit programma
tot zijn recht te laten komen, is een voorbereidende les van belang.
Bij de voorbereidende activiteiten kunt u de bijgevoegde powerpointpresentatie gebruiken
document B. ouderinformatie en 'stempelkaart'
Dit document dient u voor de begeleidende ouders te kopiëren.
Het moet meegenomen worden voor het bezoek aan de Natuurtuin.
document C. DE VERWERKINGSLES
U vindt hier suggesties om de bevindingen van de kinderen te verdiepen.
EVALUATIEVERZOEK
Laat ons weten wat u goed vond aan de les: de TOPS
Laat ons weten wat u voor verbetering vatbaar vindt: de TIPS
Stuur deze naar: educatie@natuurtuingoffert.nl

Colofon
Deze lesbrief is een uitgave van de Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert (SENG) te
Nijmegen , 2017 2e oplage.
Post- en bezoekadres:

Educatieve Natuurtuin Goffert
Goffertweg 19
6532 AA Nijmegen (zie plattegrond).
Telefoon: 024-3541729

educatie@natuurtuingoffert.nl
www.natuurtuingoffert.nl
Voor Nijmeegse scholen worden de kosten gedragen door het Gemeentelijk Declaratiefonds. Scholen buiten Nijmegen ontvangen een rekening.
KLIK OP ONDERSTAANDE LINK VOOR EEN ROUTEBESCHRIJVING
https://www.google.nl/maps/place/Natuurtuin+Goffert/@51.8278411,5.8395543,15z/data=
!4m5!3m4!1s0x0:0xbdebbe736b36b1dc!8m2!3d51.8278411!4d5.8395543
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Ontwerp & Tekst: Louis van der Heijden en educatiemedewerkers van de Natuurtuin.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand en/ of
openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SENG.

