
Inschrijving weer 
lang open!
Ook voor komend schooljaar 2017-2018 
kan de NME-coördinator van je school 
weer tot en met de eerste week na de 
zomervakantie inschrijven op onze pro-
gramma’s en producten. Om de wensen 
binnen je school duidelijk te krijgen gebruik 
je het  inventarisatieformulier. Zo kun je de 
programma’s van de ver schillende groepen 
beter op elkaar af stemmen. Schrijf in op 
www.utrechtnatuurlijk.nl/nmegids
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Utrecht Natuurlijk brengt natuur dichtbij en maakt Utrecht 
groener, gezonder en duurzamer voor alle Utrechters.  
We bieden Utrechtse basisschoolleerlingen een uniek onder-
wijsprogramma boordevol onvergetelijke natuurervaringen.

Dank voor jullie 
reacties!
Dit schooljaar ontvingen we 
weer vele enquêteformulieren 
van zowel lessen, leskisten als 
 (levend) materiaalprojecten. 
Door jullie  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 Utrechters. 
Dit schooljaar zijn dat: Oogst 
(september), Duurzame energie 
(januari), Utrecht gezond (maart) 
en Water (juni). 

9:45 A
M

iPad3Website
Bekijk de informatie voor 
scholen op onze website:  
www.utrechtnatuurlijk.nl/
zijn-er-ook-voor/scholen.  
Dit is nu ook de ingang naar het 
digitale inschrijfsysteem.
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vanaf 

29 mei t/m  

27 augustus  

2017

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


Woensdagmiddag 14 juni kunnen leer-
krachten op Griftsteede de nieuwe leskist 
‘Ontdekken en Onderzoeken’ uitproberen, 
een wandeling ‘Beleef de Utrecht Natuur-
lijk lessen’ doen, lesmateriaal bekijken van 
partnerorganisaties op de informatiemarkt 
en ervaringen met collega’s uit Utrecht 
uitwisselen. 

Kijk voor meer informatie en aanmelden op: 
www.utrechtnatuurlijk.nl/activiteiten/ 
scholingsmiddag-leerkrachten-
utrechtse-basisonderwijs. 

Lukt het niet te komen? 
Zeg op tijd af!

Onze voorbereidingen voor de lessen en 
andere lesproducten kosten tijd en geld.   
Als 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 
annuleringsregeling 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.utrechtnatuurlijk.nl/nmegids en in ons 
programmaboek Basisonderwijs op www.utrechtnatuurlijk.nl/
scholen.

Doe-het-zelf-project: 
Junior Klimaattocht
groep 5 t/m 8

Leerlingen helpen professor Weertje. Aan de hand van een tocht in 
of rond de school langs tien foto’s verzinnen leerlingen meerdere 
tips waarmee ze het milieu kunnen sparen. Onderwerpen die aan 
bod komen: productie van spullen, productie van voedsel (groente/
fruit versus vlees/vis, lokaal versus mondiaal), vervoer van men-
sen, producten en voedsel, grondstoffen (gebruik, afval, recyclen, 
hergebruik) en duurzame en niet duurzame energie en water. De 
Junior Klimaattocht laat leerlingen nadenken en geeft hen een 
handelingsperspectief.

Leskist: Ontdekken & 
Onderzoeken
groep 1 t/m 8

Wat valt je op in de natuur? Waar zou je meer over willen weten? 
Kijk eens op een andere manier naar je omgeving en ga op onder-
zoek uit. Er wachten vele verrassingen. Dit project draait om 
ontdekkend en onderzoekend leren. Met de onderzoeksmaterialen 
uit de leskist, zoals loeps, verrekijkers, spiegeltjes en thermo-
meters gaan leerlingen buiten zelf aan de slag. De jongere leerlingen 
oefenen met goed waarnemen en stellen vragen bij wat ze zien. De 
oudere leerlingen bedenken daarbij ook een onderzoekje. 

Nieuw!

Nieuw!

14 juni: Scholingsmiddag  ‘Beleef en 
ervaar zelf bij Utrecht Natuurlijk’

Schrijf  

je in vóór 

7 juni



Duurzaamheid: Het 
Voetafdruk Avontuur
groep 5 t/m 8

We leven met zijn allen op te grote voet, en dat is niet goed voor de 
aarde. In het online lesprogramma van het Voetafdruk Avontuur gaan 
leerlingen via filmpjes, werkboeken, speuropdrachten en groene 
voeten acties op ontdekkingstocht in de wereld van eten, energie, 
afval en vervoer. Zo ontdekken ze hoe ze met kleine acties hun 
voetafdruk kunnen verkleinen. Op school én thuis! Meer informatie: 
laura@voetafdrukavontuur.nl  www.voetafdrukavontuur.nl/scholen

Special: Jong Leren Eten
groep 1 t/m 8

Kinderen alles leren over de herkomst en smaak van voedsel. 
Hen bewustmaken van gezonde, duurzame én lekkere keuzes. 
Jong Leren Eten helpt scholen een samenhangend totaalpakket 
aan te reiken waarbinnen EU-Schoolfruit, smaak- en kooklessen, 
schooltuinen, excursies en lespakketten elkaar versterken. De 
Gezonde School aanpak helpt hierbij. Voor meer informatie hierover, 
kijk op www.gezondeschool.nl en www.jonglereneten.nl of neem 
contact op met Utrecht Natuurlijk of de jeugdverpleegkundige die 
hoort bij uw school.

Duurzaamheid: Global 
Goals en Utrecht
Tijdens de Duurzame Week 2017 van 7 t/m 14 oktober reikt de 
 gemeente Utrecht weer een prijs uit aan een school die zich 
 onderscheid op het gebied van duurzaamheid en Global Goals.  
De prijs bestaat uit ‘U-tje’ en een bedrag van € 1.500. Voor meer 
informatie over voorwaarden en aanmelden neem je contact op  
met Marcel Herms: m.herms@utrecht.nl.
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Nieuw!

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

Ga met de klas naar buiten onder begeleiding van een Deskundige 
NatuurWijzer. De leerlingen ontdekken door creatieve en uitdagen-
de opdrachten hoe leuk en interessant de natuur kan zijn. Zélf de 
natuur ervaren met alle zintuigen. Spelenderwijs van de natuur leren 
met hart, hoofd én handen: Het bos of park als klaslokaal. Er kunnen 
20 klassen gratis van dit aanbod gebruik maken.  www.natuurwijs.nl

Nieuw!

Wedstrijd

Nieuw!

Vernieuwd



Agenda
  

Juni
1  maart - 1  juli 
Beleef de Lente In de klas

5 juni
Wereldmilieudag

11 - 18 juni
Themaweek: Water 

29 juni
Nationale Modderdag

September
5 september
Duurzame Dinsdag 

24 september - 1 oktober
Themaweek: Oogst 

Oktober
1 - 9 oktober
Week van de Smaak

2 - 6 oktober
Groene Voetstappen

4 oktober
Werelddierendag

7 - 14 oktober
De Duurzame Week Utrecht 

10 oktober
Dag van de Duurzaamheid

16 oktober
Wereldvoedseldag

28 oktober
Nacht van de Nacht

25 oktober - 5 november
Fairtrade week

Kijk voor de volledige NME-thema- 
kalender voor schooljaar 2017-2018 
op onze website: 
www.utrechtnatuurlijk.nl/scholen.  
Hier klik je door op de evenementen 
die je interessant vindt. En vind je de 
programma’s van Utrecht Natuurlijk 
die dan beschikbaar zijn.

Bij de kaaslessen op Griftsteede schatte een groep van de Particuliere basisschool 
Winford met 11,7 kg het gewicht van de kaas het best. Met de hele kaas die ze hier-
mee wonnen organiseerden de leerlingen op school een tosti-verkoop en haalden 
zo €200,- op voor Het Rode Kruis!

Nieuwe ‘Buren’
Nieuw in ons programmaboek zijn:
• Global Goals en Utrecht
• Het Voetafdruk Avontuur
• De Wilde Stad
• Jong Leren Eten
• Het Vogelnest
• Wonderwel
• Energy Challenges Utrecht

  

Nieuw!

Internettips

De Wilde Stad
groep 4 t/m 6

In deze film die 16 november in de 
bioscoop uitkomt wordt Amsterdam 
vanuit een totaal nieuw perspectief in 
beeld gebracht. De film laat de on-
opgemerkte inwoners in de stad zien: 
de vele wilde dieren en planten. Het 
online lespakket met opdrachten bij 
korte clips uit de film is ontwikkeld door 
EMS films samen met NatuurWijs en 

School in het zonnetje

andere natuurorganisaties. De lessen gaan 
onder anderen over voortplanting, gedrag, 
 territorium, voedselketen. 
www.dewildestad.nl/stad-in-de-klas

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. 

http://www.utrechtnatuurlijk.nl/activiteiten/
http://www.beleefdelentejunior.nl/
http://www.modderdag.nl/
www.beleven.org/feest/duurzame_dinsdag
http://www.weekvandesmaak.nl/
http://www.groenevoetstappen.nl/
https://duurzameweek.nl/
http://www.dagvandeduurzaamheid.nl/
http://www.wereldvoedseldag.nl/
http://www.laathetdonkerdonker.nl/
www.fairtradegemeenten.nl/agenda/fairtrade-week-2
http://www.utrechtnatuurlijk.nl/zijn-er-ook-voor/scholen/



