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Info Werkgroep Educatie september 2018 
 
De kinderen op de scholen zijn alweer een tijdje bezig en ook de vrijwilligers van het natuur- en 
milieucentrum De Groene Inval staan weer paraat om alle activiteiten dit seizoen te begeleiden. 
We zijn dan ook zeer verheugd dat u als school weer volop ingeschreven hebt op de diverse 
activiteiten en het lenen van de leskisten. 
 
Cursus bloemschikken  
Ook dit jaar wordt er na de herfstvakantie weer een cursus bloemschikken speciaal voor de kinderen 
georganiseerd. De cursus bestaat uit 7 lessen en duurt van 30 oktober tot 17 december. Kinderen 
van 8 t/m 12 jaar kunnen zich opgeven bij De Groene Inval. De kosten zijn € 20 inclusief alle 
materialen. Binnenkort volgt nog een mail met poster om op te hangen en tekst voor jullie 
nieuwsbrief. 
 
Paddenstoelenpakketten 

SCHOOL GROEP ACTIVITEIT DATUM OPMERKINGEN 

Aloysius 5 P14-Paddenstoelen 26-9-2018  Ophalen vanaf 15:00 uur 

De Uitkijck 3 P14-Paddenstoelen 26-9-2018   Ophalen vanaf 15:00 uur 

KWS 3 P14-Paddenstoelen 26-9-2018   Ophalen vanaf 15:00 uur 

NBS 2A P14-Paddenstoelen 26-9-2018  Ophalen vanaf 15:00 uur  

NBS 2B P14-Paddenstoelen 26-9-2018   Ophalen vanaf 15:00 uur 

 
Dit jaar hebben 5 groepen zich aangemeld. 
De scholen, die de paddenstoelen pakketten hebben besteld, worden verzocht deze op te komen 
halen bij De Groene Inval op 26 september, vanaf 15:00 uur tot 17:30 uur! 
 
Boerderijbezoek 

SCHOOL GROEP ACTIVITEIT DATUM TIJD 

Gaspard de Coligny 5 P1-Boerderijbezoek 27-9-2018 09:00-12:00 

 
Op 27 september gaan de boerderijbezoeken weer van start. De bezoeken worden verdeeld over de 
boerderij van Pieter Seldenrijk en Arno Huurdeman. De adressen van de boeren zijn: 
Pieter Seldenrijk, Wakkerendijk 61, Eemnes 
Arno Huurdeman, Zuidereind 21, Baarn 
De kinderen komen in aanraking met het leven op een boerderij. Zij genieten van de koeien en 
kalfjes. We gaan op zoek naar verschillende grassen en bloemen die rondom de boerderij te vinden 
zijn, brengen een bezoek aan de melkpunt en gaan op zoek naar de vele machines die gebruikt 
worden op de boerderij. 
Het is raadzaam om de leerlingen vooraf in groepjes van 5 te verdelen en voor elke groep een vaste 
begeleider te hebben. Deze ouder gaat met zijn groep mee naar de verschillende onderdelen. 
Vrijwilligers van De Groene Inval vangen de klassen op en begeleiden de ochtend. 
 
  



De Geerenweg 8 3741 RS Baarn 

  

 
Speurpad NTB-najaar 

SCHOOL GROEP ACTIVITEIT DATUM TIJD 

De Uitkijck 4 P30-NTB-Speurpad najaar 8-10-2018 09:00-10:30 

De Uitkijck 5 P30-NTB-Speurpad najaar 8-10-2018 10:30-12:00 

NBS 4A P30-NTB-Speurpad najaar 15-10-2018 09:00-10:30 

NBS 4B P30-NTB-Speurpad najaar 15-10-2018 10:30-12:00 

NBS 6a P30-NTB-Speurpad najaar 30-10-2018 09:00-10:30 

NBS 6B P30-NTB-Speurpad najaar 30-10-2018 10:30-12:00 

 
September, de herfst kondigt zich aan. 
Dé najaarsactiviteit voor de middenbouw in onze Natuurtuin is het Speurpad. We laten de kinderen 
de herfst beleven, ze gaan de nog bloeiende bloemen opzoeken en kijken op de bordjes hoe deze 
bloemen heten, ze ontdekken de notenboom en snoepen van de herfstframboos. Via de 
insectenmuur naar het spannende vogelbosje…. horen we daar nog vogelgeluiden? 
Kabouterpad 

 
Het Kabouterpad, een ontzettend leuke 
ontdekkingsreis voor de groepen 1,2 en 3 door 
de natuurtuin van De Groene Inval. Voor wie wil 
een kaboutermuts op en in kleine groepjes 
onder begeleiding van ouders speuren naar o.a. 
spinnen en pissebedden. Ruiken, voelen aan de 
vele kruidenplanten zoals munt, rozemarijn en 
tijm. Zo zijn er nog vele andere leuke 
opdrachtjes, dit alles voorbereid en 
ondersteund door vrijwilligers. 
 
  

SCHOOL GROEP ACTIVITEIT DATUM TIJD 

Gaspard de Coligny 1 P28-NTB-Kabouterpad 25-9-2018 09:00-10:30 

Gaspard de Coligny 3 P28-NTB-Kabouterpad 25-9-2018 10:30-12:00 

Guido de Brès 1-2 A P28-NTB-Kabouterpad 4-10-2018 09:00-10:30 

Guido de Brès 1-2 B P28-NTB-Kabouterpad 4-10-2018 10:30-12:00 

Guido de Brès 1-2 C P28-NTB-Kabouterpad 9-10-2018 09:00-10:30 

KWS 1 P28-NTB-Kabouterpad 9-10-2018 10:30-12:00 

KWS 2A P28-NTB-Kabouterpad 11-10-2018 09:00-10:30 

KWS 2B P28-NTB-Kabouterpad 11-10-2018 10:30-12:00 

Montini 123-konijnen P28-NTB-Kabouterpad 16-10-2018 09:00-10:30 

Montini 123-panda's P28-NTB-Kabouterpad 16-10-2018 10:30-12:00 

Montini 123-giraffen P28-NTB-Kabouterpad 18-10-2018 09:00-10:30 

Montini 
123-

lieveheersbeesten P28-NTB-Kabouterpad 18-10-2018 10:30-12:00 
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GPS Herfst: het Bosbelevingspad herfst/winter 

SCHOOL GROEP ACTIVITEIT DATUM TIJD 

Guido de Brès 7 P3-Bosbeleving herfst GPS 15-10-2018 09:00-12:00 

Aloysius 7 P3-Bosbeleving herfst GPS 16-10-2018 09:00-12:00 

De Uitkijck 7 P3-Bosbeleving herfst GPS 17-10-2018 09:00-12:00 

Montini 678-ijsberen P3-Bosbeleving herfst GPS 30-10-2018 09:00-12:00 

Montini 678-poema's P3-Bosbeleving herfst GPS 31-10-2018 09:00-12:00 

Montini 678-kangoeroes P3-Bosbeleving herfst GPS 1-11-2018 09:00-12:00 

Montini 456-dolfijnen P3-Bosbeleving herfst GPS 5-11-2018 09:00-12:00 

Montini 456-orka's P3-Bosbeleving herfst GPS 6-11-2018 09:00-12:00 

Montini 456-zeehonden P3-Bosbeleving herfst GPS 7-11-2018 09:00-12:00 

Montini 456-pinguïns P3-Bosbeleving herfst GPS 8-11-2018 09:00-12:00 

 
Dit is een route door het Paardenbos met als start- en eindpunt het gebouw van Merhula Scouting 
naast de paleistuin. De kinderen volgen de route met een GPS-apparaat. Op het beeldscherm zien ze 
een dikke paarse lijn met pijltje die ze moeten blijven volgen. Ook verschijnen er regelmatig 
nummers waarbij een onderzoeks- of denkopdracht is. De resultaten kunnen genoteerd worden op 
een begeleidend opdrachtenblad. In de per groep meegenomen rugzak bevinden zich ook nog 
zoekkaarten, een loeppotje, een spiegeltje, twee potloden en een plastic zakje om dingen mee te 
nemen. Het Bosbelevingspad herfst heeft als thema “paddenstoelen”; in de winterversie is dat 
“sporen”. De opdrachten behelzen wetenswaardigheden over de verschillende bomen, bosvegetatie, 
vruchten, zaden en dieren. 
 
Bosgeheimen herfst 

SCHOOL GROEP ACTIVITEIT DATUM TIJD 

Guido de Brès 4A P17-Bosgeheimen 1-10-2018 09:00-12:00 

Guido de Brès 4B P17-Bosgeheimen 2-10-2018 09:00-12:00 

KWS 4 P17-Bosgeheimen 3-10-2018 09:00-12:00 

NBS 3A P17-Bosgeheimen 4-10-2018 09:00-12:00 

 
Een leuke wandeling door het bos… voor de onderbouw! Er wordt gewandeld in het bos bij de 
Blauwe Koepel (‘Bananenmeertje’). Tijdens de wandeling paddenstoelen zoeken, eikels, 
beukennootjes en mogelijk kastanjes. Aan het eind van de wandeling zijn er verschillende opdrachten 
zoals met een blinddoek schors van de boom voelen en dan de boom proberen zonder blinddoek 
terug te vinden, aan de hand van plaatjes zoeken naar een eikenblad, varen etc. 
 
Doeroute NTB_najaar 

SCHOOL GROEP ACTIVITEIT DATUM TIJD 

Aloysius 5 P30A-NTB-Doeroute najaar 24-9-2018 09:00-10:00 

KWS 5 P30A-NTB-Doeroute najaar 1-10-2018 09:00-10:30 

KWS 6 P30A-NTB-Doeroute najaar 1-10-2018 10:30-12:00 

 
Een heerlijke activiteit op het centrum van De Groene Inval. 
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Er zijn 5/6 dozen met daarin verschillende opdrachten. Er is een opdracht spinnen zoeken in het 
gebouw en buiten op het terrein. Een opdracht wat gaat over wormen: verschillende vragen en dan 
naar buiten met schop graven op zoek naar wormen. In een pot met verschillende lagen grond 
stoppen en meenemen naar school om zo de gangen van de worm te kunnen volgen. Een opdracht 
over het weer: een knutselopdracht maar ook naar buiten in het weerstation staan verschillende 
meters zodat de kinderen zelf de verschillende standen als temperatuur, vochtigheid kunnen aflezen. 
 
Afvalproject 

SCHOOL GROEP ACTIVITEIT DATUM TIJD 

KWS 8 P8-Afvalproject 13-11-2018 09:00-12:00 

 
We noemen het nog het Afvalproject maar het is eigenlijk ons Recyclingproject: we gaan op bezoek 
bij het recyclingstation Baarn aan de Oude Amsterdamsestraatweg 4, tegenover Nijhof, en leren van 
alles over hoe de daar gebrachte spullen (afval) opnieuw gebruikt worden. We gebruiken niet de 
gewone ingang maar nemen de ingang aan de achterkant! Zorg ervoor dat er voldoende ouders zijn 
om de fietstocht te begeleiden. Ook op het terrein is het handig om 2 begeleidende ouders te 
hebben. Het is van het hoogste belang dat de kinderen bij de buitenopdracht op het platform 
blijven!!! 
 
Prijsuitreiking schooltuinen  
Op 3 oktober is er weer de prijsuitreiking voor naschools 
tuinieren: wie heeft dit jaar de mooiste tuin? 
Alle kinderen doen hun uiterste best, dit jaar een lange 
droge periode, we hebben dan ook moeten sproeien met 
als resultaat een mooie bloemenpracht en toch een 
goede oogst. Op de prijsuitreiking krijgt ieder kind een 
leuk aandenken. Verder hebben we certificaten voor 
uitzonderlijke prestaties en de winnaar van alle tuinen 
krijgt de wisselschaal met zijn of haar naam gegraveerd. 
U bent van harte welkom op woensdag 3 oktober om 
16:00 uur. 
 
Activiteit in de herfstvakantie op 24 oktober 2018 
Op 24 oktober 2018 organiseren we weer een leuke 
activiteit op De Groene Inval. 
Ditmaal zadenzakjes maken; verschillende zaden zijn al 
door ons verzameld zoals van de zonnebloem, 
goudsbloem klaproos, juffertje in ’t groen, … 
De kinderen kunnen verschillende leuke enveloppen 
maken en daarin de verschillende zaden stoppen. De 
activiteit start om 14:30 uur. 


