
Inschrijving weer 
lang open!
Ook voor komend schooljaar 2016-2017 kan 
de NME-coördinator van je school weer 
tot en met de eerste week na de zomer-
vakantie inschrijven op onze programma’s 
en producten. Dit schooljaar werken we met 
algemene voorwaarden in plaats van de 
samenwerkings overeenkomst. 
Om de wensen binnen je school duidelijk te krijgen  
gebruik je de inventarisatieformulieren. Zo stem je de programma’s 
van de verschillende groepen beter op elkaar af. Schrijf in op: 
www.nmegids.nl/utrechtnatuurlijk
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Sinds 1 januari 2015 is Natuur- en Milieucommunicatie (NMC) 
Utrecht overgegaan in stichting Utrecht Natuurlijk. Utrecht  
Natuurlijk brengt natuur dichtbij en maakt Utrecht groener,  
gezonder en duurzamer voor alle Utrechters. We bieden 
Utrechtse basisschoolleerlingen een uniek onderwijsprogramma 
boordevol onvergetelijke natuurervaringen.

Dank voor jullie 
reacties!
Dit schooljaar ontvingen we weer 
vele enquêteformulieren van zo-
wel lessen, leskisten als (levend) 
materiaalprojecten. Naar aanlei-
ding van opmerkingen en tips op 
de enquêteformulieren, maken 
we onze onderwijsproducten en 
–diensten nog beter. Hartelijk 
dank voor jullie medewerking!

Themaweken 
Utrecht Natuurlijk organiseert 
een aantal keren per jaar speciale 
themaweken voor alle Utrech-
ters. Dit schooljaar zijn dat: Oogst 
(september), Duurzame energie 
(januari), Utrecht gezond (maart) 
en Water (juni). 
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Website
Bekijk de informatie voor scholen op onze 
website: www.utrechtnatuurlijk.nl/zijn- 
er-ook-voor/scholen
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Nieuw! Materiaal
projecten vanaf Utrecht 
Natuurlijk locaties
Vanaf dit schooljaar haal je niet alleen de 
leskisten maar ook de (levend) materiaal-
projecten op vanaf onze locaties. Van ons 
hoor je welke locatie dat voor jouw school is.

Laat tijdig weten als je 
echt niet kunt komen

Onze voorbereidingen voor de lessen 
kosten tijd en geld. Als je je niet 
tijdig afmeldt of geen geldige reden 
hebt zijn wij genoodzaakt de kosten 
in rekening te brengen. In de algemene 
voorwaarden vind je informatie over de 
annulerings regeling en mogelijke kosten.
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Lessen in beeld

Praktische informatie

Dit zijn natuurlijk maar een paar voorbeelden van onze lessen en 
andere onderwijsproducten. Kijk voor het hele programma op de
inschrijfsite www.nmegids.nl/utrechtnatuurlijk en in ons pro-
grammaboek Basisonderwijs op www.utrechtnatuurlijk.nl.

Boerderij in de Kijker: 
Check je melkpak
groep 7 en 8

Huismerk, weidemelk, volle melk, biologische (dynamisch) melk 
en zo meer...  Naast ‘De koeien van boer Jan’ en ‘Superboer!’ is er 
nu een gloednieuw Boerderij in de Kijker-programma voor groep 
7 en 8. In ‘Check je melkpak’ ligt de nadruk op de verschillende 
typen melkveehouderijen en het vormen van een mening. Op een 
melkpak staan allerlei leuzen over de inhoud. Maar zijn dit feiten, 
meningen of gewoon verkooptrucs? Leerlingen onderzoeken dit 
aan de hand van een melkpak en een bezoek aan een boerenbedrijf. 
www.nmegids.nl/utrechtnatuurlijk / www.boerderijindekijker.nl

Op de boerderij: 
 Overleven in de Winter
groep 5 t/m 8

Wat zijn brandstof en energie eigenlijk? En wat heeft het voed-
sel van dieren daarmee te maken? Dieren gaan in de winter heel 
zuinig met hun energie om. Leren wij nog iets van de dieren om 
onze invloed op de opwarming van de aarde te verkleinen? Op een 
stadsboerderij van Utrecht Natuurlijk zoeken de leerlingen dit uit. 
www.nmegids.nl/utrechtnatuurlijk

Tip: Koppel deze les aan energiebesparingsacties op school of 
bijvoorbeeld de digitale keuzekist ‘Opwarming’.

Nieuw!

Vernieuwd



Special: NatuurWijs –  
NU naar buiten
groep 1 t/m 8

Van onze samenwerkingspartner NatuurWijs. Met de klas NU naar 
buiten met NatuurWijs is een unieke natuur beleving! Voel, ruik, 
proef en hoor: ontdek hoe leuk de natuur is! Zélf de natuur ervaren 
en spelenderwijs leren: Het bos als klaslokaal. 
Tijdens deze unieke buitenles in diverse stadsparken, het Gagelbos, 
Amelisweerd of Nieuw Wulven stimuleert de NatuurWijzer de leer-
lingen om zelf op ontdekking te gaan met creatieve en spannende 
activiteiten afgestemd op het natuurgebied en het seizoen. De leer-
lingen leren op hun zintuigen af te gaan, ze leren met hart, hoofd én 
handen.  www.nmegids.nl/utrechtnatuurlijk

Special: Technieken uit 
de natuur; Biomimicry 
op het schoolplein
groep 5 en 6

Van onze samenwerkingspartners BiomimicryNL, IVN/Veldwerk 
Nederland, Techniekeducatie Delft en gemeente Den Haag. Een 
leuke techniekles over de natuur… en dat ook nog eens gewoon 
op het schoolplein? Biomimicry is het nabootsen van ideeën uit de 
natuur om menselijke problemen op te lossen. De leerlingen gaan 
aan de slag met techniek en natuur waarin zij onderzoekend en 
ontwerpend leren over verschillende thema’s, zoals afschrikken en 
camoufleren. Inspiratie voor de ontwerpen halen de leerlingen uit 
de directe om geving van de school.  www.veldwerkwinkel.nl
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Tip: Gebruik onze Utrecht Natuurlijklocaties voor het 
 inspiratiegedeelte!

Nieuw!

Winnaar van de IVN Van Dijk Nijkamp Innovatieprijs 2016!

Special: Natuurlijk 
 gelukkig 
groep 7 en 8

Van onze samenwerkingspartner Wetenschapsknooppunt 
 Wageningen University. Geluk is een breed begrip, dat voor ieder-
een een andere betekenis heeft. Het is mogelijk om te leren om 
op een gelukkige en positieve manier in het leven te staan. Deze 
lessenserie richt zich vooral op persoonlijk geluk in relatie met 
natuur. De leerlingen leren om het gevoel ‘geluk’ te koppelen aan 
iets uit de natuur waar zij dit bij ervaren. Ze zetten zelf een onder-
zoek op, voeren het uit en verwerken de resultaten. Dit lespakket 
is ontwikkeld door pabostudenten van de Christelijke Hogeschool 
Ede i.s.m. wetenschappers van Wageningen UR en leerkrachten van 
basisscholen.  www.wageningenur.nl

Nieuw!

Nieuw!

www.veldwerkwinkel.nl/biomimicry-pakket__map_
http://www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Wetenschapsknooppunt/Expertisegebieden/Lesactiviteiten/Lespakket-Positieve-psychologie.htm


Agenda
  

Juni
1  maart - 1  juli 
Beleef de Lente Junior

5 juni
Wereldmilieudag

29 juni
Nationale Modderdag

September
6 september
Duurzame Dinsdag 

19 september t/m 9 oktober
Groene Voetstappen 

19-25 september
Utrecht Natuurlijk themaweek: 
Oogst

Oktober
1 t/m 9 oktober
Week van de Smaak

4 oktober
Werelddierendag

10 oktober
Dag van de Duurzaamheid

16 oktober
Wereldvoedseldag

29 oktober
Nacht van de Nacht

29 oktober t/m 6 november
Fairtrade week

Kijk voor de volledige NME-thema- 
kalender voor schooljaar 2016-2017 
op onze website: 
www.utrechtnatuurlijk.nl/zijn-er-
ook-voor/scholen.  
In het kalenderdocument klik je door 
op de evenementen die je interessant 
vindt. En vind je de programma’s van 
Utrecht Natuurlijk die dan beschikbaar 
zijn.

Diversen

Buitenles op Utrecht 
Natuurlijk locatie
12 April was het de eerste Nederlandse 
Buitenlesdag. Lessen in de buitenlucht 
hebben een gunstig effect op gezondheid 
en leerprestaties. Buiten leren leerlingen op 
onderzoekende en speelse wijze. Ga buiten 
gymen, tekenen of leren over de natuur. 
Ook taal- en rekenlessen zijn buiten veel 
leuker dan binnen. De locaties van Utrecht 
Natuurlijk zijn perfecte plekken om zelf 
buiten les te geven. Laat ons weten als je 
een van onze locaties voor buitenlessen wilt 
gebruiken. Dan kijken we wat er mogelijk is.

De Piramide ontving voor zijn groene en vogelvriendelijke schoolplein de Zo is 
Zuilen award! Met rekenplein, sportveld, zandbak, moestuin, boomgaardje, blote-
voetenpad, tribune, wilgentunnels en klimvliegtuig heeft het plein vele les-, 
speel- en sportmogelijkheden voor alle groepen. Door een sleutelbeheerplan met 
buurtbewoners kunnen kinderen en ouders uit de wijk ook van het plein genieten in 
het weekend en na schooltijd. 

Nieuwe ‘Buren’

De Verenigde Naties hebben 2016 uitgeroepen tot het Jaar van de Boon. 
Peulvruchten zijn een gezonde en duurzame bron van eiwitten. Daar-
naast zijn bonen planten heel belangrijk omdat ze de bodem vrucht-
baarder  maken door er stikstof aan toe te voegen.

Graag verwijst Utrecht Natuurlijk scho-
len ook door naar organisaties in en rond 
Utrecht die programma’s aanbieden die een 
mooie aanvulling zijn op ons eigen natuur- 
en milieueducatie programma. 
Let op: de inschrijvingen voor de Buren 
lopen niet via Utrecht Natuurlijk. Je regelt 
dit zelf met de betreffende organisatie. De 
Burenorganisaties zijn dit jaar voor het eerst 
opgenomen op het inventarisatieformulier. 

Nieuw in ons programmaboek zijn:
• Stichting Technotrend
• Biologische supermarkt SuperFair
• Stichting Bee Foundation
• Museum Hoge Woerd
• Suus & Abel Sustainable (kleding recycling)
• Stichting Max Havelaar

  

Jaar  
van de 
Boon

Nieuw!

http://www.utrechtnatuurlijk.nl/activiteiten/
http://www.utrechtnatuurlijk.nl/zijn-er-ook-voor/scholen/
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