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Info werkgroep Educatie juni 2018 

CATALOGUS natuur-en milieueducatie basisonderwijs 2018-2019 

De aanvullingen en wijzigingen aangaande de catalogus voor het seizoen 2018-2019 zijn zeer beperkt 

en zullen nu zo spoedig mogelijk op alle scholen worden gebracht. 

Als wij alle aanvragen van u als school voor het komende seizoen ontvangen hebben, kan er 

begonnen worden met de indeling. Alle aanvragen worden verwerkt in een overzicht voor de scholen 

dat, gelijk nadat de scholen weer begonnen zijn, op de scholen wordt gebracht. We hopen dat er 

weer veel gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die het natuur- en milieucentrum De Groene 

Inval te bieden heeft! Al uw aanvragen s.v.p. voor 6 juli a.s. inleveren. 

 

Overzicht van de laatste activiteiten van dit jaar. 

Helaas hebben de scholen die zich hadden opgegeven voor de fietstocht in de Eemnesser polder er 

uiteindelijk voor gekozen deze toch niet te laten doorgaan. Waarschijnlijk een te volle junimaand? 

Volgend jaar plannen we de fietstocht eerder in het jaar. Gelukkig zijn de overige activiteiten prima 

bezet: 

Boerderijbezoek 

De laatste boerderijbezoeken van dit jaar zijn als volgt  (stonden ook al in de vorige infobrief maar 

voor de volledigheid): 

Guido de Brès 5 (A) Boerderijbezoek 19-06-18 Huurdeman 9.00-12.00 uur 

Aloysius 5A Boerderijbezoek 20-06-18 Huurdeman 9.00-12.00 uur 

Aloysius 5B Boerderijbezoek 21-06-18 Huurdeman 9.00-12.00 uur 

Guido de Brès 5 (B) Boerderijbezoek 25-06-18 Seldenrijk 9.00-12.00 uur 

 

Polderproject 

Ook dit jaar weer het polderproject, wegens omstandigheden een week later dan aanvankelijk 

ingepland maar gelukkig wel met een goede opkomst wat de groepen betreft. Het terrein achter de 

jachthaven is een prachtige plek om de polder te bekijken. 

Graag vooraf de leerlingen in 5 groepen verdelen en voor elke groep een vaste begeleider te hebben. 

Deze ouder gaat met de groep mee naar verschillende onderdelen. 

Vooraf voorbereiden kan met de DVD die op de scholen aanwezig is; anders is de film te bekijken op 

ons YouTube kanaal: https://youtu.be/Ekz6GJqMy9s. De eerste groepen starten 18 juni: 

Guido de Brès 6 Polderproject 18-06-18 9.00-10.30 uur 

de Uitkijck 6 Polderproject 18-06-18 10.30-12.00 uur 

https://youtu.be/Ekz6GJqMy9s
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Amalia-Astro 6A Polderproject 19-06-18 9.00-10.30 uur 

Amalia-Astro 6B Polderproject 19-06-18 10.30-12.00 uur 

Aloysius 6 Polderproject 20-06-18 9.00-10.30 uur 

Gaspard de Coligny 6 Polderproject 26-06-18 10.30-12.00 uur 

 

Vroege Vogelwandeling 

Na het succes van vorig jaar doen er dit jaar twee scholen mee met de Vroege Vogelwandeling: de 

Montini heeft dinsdag 12 juni het ochtenduitje van vorig jaar herhaald en de Amalia Astro is ook 

nieuwsgierig naar wat er zo ’s morgens vroeg allemaal in het bos gebeurt; deze leerlingen gaan 

woensdag 20 juni het bos in. Leuk! 

Vossenpad 

Rondzwerven in het Baarnse Bos rondom de Grote Kom… Spannend en leuk! We mogen dit jaar 2 

groepen begroeten. Om de kinderen goed te laten genieten van deze speelse tocht van tevoren 

groepjes maken van 5 kinderen. Zorg dus ook hier voor voldoende begeleiding! Verzamelen bij de 

Groete Kom. 

de Uitkijck 5 Vossenpad P 33 26-06-18 9.00-12.00 uur 

KWS 5 Vossenpad P 33 28-06-18 9.00-12.00 uur 

 

Floralia  vrijdag 22 juni 2018 

De leerlingen van groep 6 hebben in maart hun plantjes gekregen. In 

mei zijn vrijwilligers de klassen langs geweest om nog belangrijke 

plantentips te geven. Nu zijn we ook erg benieuwd naar de planten 

en foto’s. Op vrijdag 22 juni is het dan zover: de opgekweekte 

planten inleveren voor de Floralia tentoonstelling in De Groene 

Inval. 

Ook mogen alle kinderen uit groep 6 een leuke foto: “mijn plant en 

ik” insturen voor de fotowedstrijd. De leerkrachten van de groepen 6 

hebben een complete handleiding voor het brengen en weer 

ophalen van de planten ontvangen. 

De Floralia is ook dit jaar weer een combinatie van de 

tentoonstelling planten en foto’s en De Open Tuinenavond. U bent 

van harte uitgenodigd om te komen kijken. De opening is van 19.00 

tot 20.30 uur. Rond 20.00 uur zullen de prijzen voor de mooiste 

planten en leukste foto’s uitgereikt worden . 
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Inleveren materialen /leskisten 

Alles wordt weer opgeruimd voor de zomervakantie. Een dringend verzoek aan alle scholen: graag de 

leskisten, vlinderkasten en andere materialen weer terugbrengen naar het centrum De Groene Inval. 

Op alle dagen, behalve vrijdag, kunnen de materialen ingeleverd worden. 

Open/Oogstmiddag woensdag 5 september 2018. 

Na de zomervakantie starten we de rest van het seizoen altijd met de Open dag/ Oogstdag. Er kan 

dan weer geoogst worden met vader, moeder, opa of oma. Een ieder is welkom! Het begint vanaf 

13.00 uur. Wij zorgen voor tal van leuke activiteiten. Ook kunnen kinderen zich dan weer opgeven 

voor de cursus bloemschikken in het najaar.  

Cultureel Festival 1 september 

Een jaarlijks terugkerend evenement in Baarn. Ook De Groene Inval is present. Onze kraam staat op 

het kinderplein. Ook deze keer kunnen de kinderen weer kennis maken met natuur en techniek: er 

zullen vele leuke doe-activiteiten zijn zoals proefjes met water, zand… en nog veel meer! 

Coördinatorenoverleg  12 september 2017.  

Op woensdag 13 september a.s. om 14.30 uur is er het jaarlijkse coördinatorenoverleg met alle 

coördinatoren van de basisscholen in het gebouw van De Groene Inval. Noteer deze datum alvast in 

uw agenda! In september ontvangen de coördinatoren de verdere gegevens. 

 

Vakantiegroet 

Het was weer een fantastisch groen 

seizoen. De vakantie nadert! Alle 

medewerkers en vrijwilligers van De 

Groene Inval wensen u een zonnige, 

gezonde, fijne en groene vakantie toe!  

 

 


