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Beleef�de
natuur�dichtbij



Voorwoord

De natuur echt beleven, ervaringen opdoen die je bijblijven, je 
verwonderen over alles wat groeit en bloeit en spelenderwijs  
leren over natuur, milieu en dieren. Dat is wat wij, als De 
Elzenhoek, kinderen van jongs af aan mee willen geven! 
Jaarlijks maken ruim 300 groepen, zo'n 7.500 leerlingen 
gebruik van ons educatieve aanbod. Ze komen uit de 
gemeente Oss, maar ook van daarbuiten. 

In ons educatieve aanbod voor schooljaar 2018-2019 hebben 
we  weer mooie projecten, excursies, materialen en leskisten 
opgenomen.  Je vindt ons complete aanbod in deze 
programmabrochure en op www.nme-elzenhoek.nl. Het 
aanbod komt tot stand in samenwerking met De Elzenhoek, 
IVN-Oss en andere educatieve aanbieders op het gebied van 
natuur en milieu.

Op De Elzenhoek maakt jong en oud kennis met de natuur en 
zij ontdekken en verwonderen zich. Dat doen we met ons 
aanbod voor basisscholen maar ook op de kinderboerderij. 
Ook daar is van alles te zien en te beleven, zoals educatieve 
spellen, een natuurspeeltuin, het Verwonderhuis, een 
moestuin, het educatieve bijenhuisje en natuurlijk een 
heleboel dieren. Zo bieden we een breed educatief aanbod, dat 
naast leerzaam vooral ook heel leuk is! 

In het komend schooljaar gaan we verder met het 
optimaliseren van ons educatief aanbod. We zijn daarbij 
benieuwd naar jullie mening over ons aanbod en onze 
dienstverlening en horen graag wat je belangrijk vindt op het 
gebied van natuur- en milieueducatie. Hierover komen we 
later bij je terug. Met die inbreng kunnen we rekening houden 
bij de toekomstige invulling van ons programma. 

Wij wensen je veel plezier met onze projecten, leskisten en 
ander educatief materiaal en we zien je graag op De 
Elzenhoek!

Talitha Visser, bedrijfsleider De Elzenhoek
Pam van der Zwet, medewerker educatie De Elzenhoek

De Elzenhoek, Oss, mei 2018

Voorwoord
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De Elzenhoek maakt onderdeel uit van de 
gemeente Oss. De gemeente Oss maakt zich 
sterk voor de natuur en duurzaamheid, voor 
leefbaarheid en ontmoeten; dit alles komt 
samen op De Elzenhoek.
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Speel�en�
leer



44 – De leerlingen leren bij producten uit hun eigen 
omgeving relaties te leggen tussen de werking, de 
vorm en het materiaalgebruik. 
45 – De leerlingen leren oplossingen voor technische 
problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te 
evalueren. 
46 – De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten 
opzichte van de zon, seizoenen en dag en nacht 
veroorzaakt. 
49 – De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke 
spreiding van bevolkingsconcentraties en 
godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van 
natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, 
tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren. 

Daarnaast komen in de projecten of leskisten ook 
kerndoelen uit andere leergebieden aan bod, zoals op 
gebied van taal, inzicht en rekenen, en bij een aantal 
programmaonderdelen ook op gebied van kunstzinnige 
vorming en bewegingsonderwijs. 

Hoe inschrijven?

Inschrijven kan via de NME-catalogus op de website 
www.nme-elzenhoek.nl. Per project, leskist, 
uitleenmateriaal of IVN-activiteit staan hier de 
beschikbare periodes of data en tijdstippen. Je kiest 
zelf de periode/datum en tijd die het beste uitkomt en 
legt deze meteen vast. 
Om in te schrijven gebruik je het gebruikersnummer en 
wachtwoord. Vergeet niet vooraf de gegevens van de 
groepen en leerkrachten te updaten. Binnen 24 uur 
wordt een bevestiging van de reservering per mail 
verstuurd. Voor aanvang van het project of de 
uitleenperiode ontvang je een herinnering. 
Als blijkt dat de gereserveerde periode of datum niet 
haalbaar is, ontvangen we graag minimaal een week 
van te voren een afmelding. 
De inschrijfperiode loopt van 1 juni tot 1 juli 2018.
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Algemeen

Visie op natuur- en milieueducatie

De Elzenhoek biedt in haar NME-Centrum en op de 
kinderboerderij laagdrempelige, aantrekkelijke en 
ervaringsgerichte natuur- en milieueducatie voor de 
inwoners van Oss en de regio. De Elzenhoek stimuleert 
hiermee een positieve houding bij kinderen en 
volwassenen ten aanzien van de natuur en de dieren, 
en betrokkenheid bij de eigen leefomgeving. 
Kinderen leren over de onderlinge relaties in de natuur 
en dat ook zij hiervan deel uitmaken. Ze ervaren dat ze 
zèlf invloed uit kunnen oefenen op de kwaliteit van de 
omgeving. Zo worden kinderen bewust van het belang 
van de natuur en het milieu en van het belang om hier 
op een verantwoorde wijze mee om te gaan. 

Kerndoelen 

Het programma van De Elzenhoek geeft invulling aan 
het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld. 
Afhankelijk van het project, leskist of uitleenmateriaal 
geeft het aanbod invulling aan de volgende kerndoelen:
35 – De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in 
sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als 
consument. 
39 – De leerlingen leren met zorg om te gaan met het 
milieu. 
40 – De leerlingen leren in de eigen omgeving veel 
voorkomende planten en dieren onderscheiden en 
benoemen en leren hoe ze functioneren in hun 
leefomgeving. 
41 – De leerlingen leren over de bouw van planten, 
dieren en mensen en over de vorm en functie van hun 
onderdelen. 
42 – De leerlingen leren onderzoek doen aan 
materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals 
licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en 
temperatuur. 
43 – De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt 
beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en 
wind. 

Algemeen
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Waar:
NME-Centrum De Elzenhoek

Tijd (groep 1-2)
In de ochtend (2 tijden): van 9.00 tot 10.15 
uur of van 10.30 tot 11.45 uur; in de middag 
van 12.30 tot 13.45 uur.

Tijd (groep 3 t/m 8) 
In de ochtend van 9.00 tot 11.00 uur; in de 
middag van 12.30 tot 14.30 uur, of een 
aangepaste tijd in overleg.

Pauze 
In de ochtend is er om 10.00 uur pauze; de 
leerlingen kunnen dan ook hun 10-uurtje 
meenemen. Voor de begeleidende ouders 
is er koffie of thee. In de middag wordt er 
vaak geen pauze gehouden. Voor groep 1-2 
is er geen pauzemoment door de kortere 
duur (1. 15 uur) van het project. 

Groepsgrootte  
Maximaal 30 leerlingen. Het werkt fijn als 
de groepjes bestaan uit 3 tot 5 leerlingen, 
met één begeleider per groepje.

Kosten   
€ 1,00 per leerling voor scholen uit de 
gemeente Oss. 
€ 1,75 per leerlingen voor scholen buiten 
de gemeente Oss

Programma van De Elzenhoek

Het programma van De Elzenhoek bestaat uit projecten, de 
Boomfeestdag voor groep 8, het uitlenen van leskisten en 
uitleenmateriaal, de IVN-activiteiten en het educatief aanbod van 
onze partners.

Projecten op De Elzenhoek

Voor de verschillende leeftijdsgroepen van de basisschool worden 
projecten aangeboden. Dit zijn de 'lessen' op De Elzenhoek. Een 
medewerker van De Elzenhoek geeft een inleiding op het 
onderwerp, bijvoorbeeld door een kringgesprek of spel. Ook wordt 
uitgelegd wat de werkwijze bij de opdrachten is. 

Tijdens de les worden 10 tot 12 opdrachten aangeboden. Elk project 
is zo opgezet dat de leerlingen hier in kleine groepjes aan kunnen 
werken. Dit doen ze onder begeleiding van een ouder. De leerkracht 
zorgt zelf voor voldoende begeleiding. 
In het lokaal is steeds een IVN-vrijwilliger of een medewerker van 
het NME-Centrum aanwezig, om vragen te beantwoorden en te 
helpen bij de opdrachten en eventueel te helpen bij het vasthouden 
van dieren.

Vanaf groep 3 krijgen alle leerlingen een boekje om in te werken. 
Leerlingen van groep 1-2 krijgen het boekje na afloop mee naar 
school. Bij de afsluiting wordt nagepraat over het project.

Leskisten

De Elzenhoek leent leskisten uit over uiteenlopende onderwerpen, 
van het weer tot kuikens in de klas, van de bijenleskist en 
vlinderpakketten tot een leskist waarmee papier kan worden 
gemaakt. In de leskisten zit een beschrijving hoe de leskist gebruikt 
kan worden. De tijdsbesteding is afhankelijk van het onderwerp. 
Voor de leerkracht is het altijd handig om vooraf de informatie te 
lezen. 
De verschillende leskisten zijn geschikt voor de verschillende 
leeftijdsgroepen van de basisschool. De leskisten zijn bedoeld voor 
gebruik door één groep. 

Waar:
In en om eigen school

Tijd 
Uitleenperiode van 3 weken, m.u.v. leskist 
Vlinders (2 weken) en leskist Kuikens in 
de klas (4 weken)

Kosten   
Afhankelijk van de leskist: tussen € 10,00 
en € 40,00 

9



Programma van De Elzenhoek

Uitleenmateriaal 

De Elzenhoek heeft ook diverse uitleenmaterialen. Onderwerp en 
vorm loopt erg uiteen. Uitleenmateriaal kan een goede 
ondersteuning zijn bij een les of project over juist dat onderwerp. 

Naast deze uitleenmaterialen, kunnen ook andere materialen 
worden geleend, zoals:
- Wormenbak    € 2,50 per 2 weken
- 5 Voeldozen    € 5,00 per 2 weken
- Vachtendomino-spel   € 10,00 per 2 weken
- Verschillende opgezette dieren  € 1,50 per dier, per 2 wkn

IVN-activiteiten

Het IVN is een landelijke vereniging voor natuureducatie en 
duurzaamheid. De vereniging draait met vrijwilligers en 
beroepskrachten, die zich inzetten voor het behoud van de natuur, 
een goed leefmilieu en een duurzame samenleving. IVN-afdeling 
Oss heeft verschillende werkgroepen. De scholenwerkgroep 
verzorgt de IVN-wandelingen en –activiteiten voor de scholen en 
assisteert bij de projecten op het NME-Centrum en bij de 
Boomfeestdag. 

Het IVN verzorgt wandelingen of een activiteit in en om de eigen 
school. Er zijn verschillende wandelingen voor verschillende 
leeftijdsgroepen. Ook kan het IVN een voorjaarsactiviteit bij de eigen 
school organiseren. In overleg met de school zetten IVN-
schoolgidsen een op de school en de situatie toegespitst 
programma op. Zowel de wandelingen als de schoolactiviteit 
worden begeleid door 2 IVN-scholengidsen.

Let op! Voor annuleringen en meer informatie over de IVN-
wandelingen en –activiteiten kunt u contact opnemen met de IVN-
contactpersonen Alma Huisman 06-30480977 of Corrie Vervoort 
06-27226459. 

Educatief aanbod andere organisaties

Naast het programma van De Elzenhoek en IVN-Oss brengen we 
ook het educatief aanbod van andere organisaties onder de 
aandacht. Dit loopt uiteen van lessen over afval of een bezoek aan de 
Milieustraat en het Kringloopbedrijf Oss, tot een bezoek aan de 
molens in Oss, aan infopunt Keent en het programma Klasseboeren. 
De locatie, tijdsbesteding en de kosten zijn per activiteit 
verschillend.

IVN Wandeling
Waar :    
Verschillende locaties in gemeente Oss

Tijd:  
In de ochtend (meestal 2 tijden): van 9.00 
tot 10.30 uur of van 10.30 tot 12.00 uur; in de 
middag van 12.15 tot 13.45 uur

Groepsgrootte:  
Maximaal 30 leerlingen (maximaal 6 
leerlingen per begeleider)

Kosten:    
€ 0,75 per leerling

IVN Activiteit:
Waar:     
In en om de eigen school

Tijd:  
In de ochtend van 10.30 tot 12.00 uur; in de 
middag van 12.15 tot 13.45 uur

Groepsgrootte:  
Maximaal 30 leerlingen (maximaal 6 
leerlingen per begeleider)

Kosten:    
€ 0,75 per leerling
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Uitleenmateriaal
Waar:     
In en om de eigen school

Tijd:  
Uitleenperiode van 3 weken

Kosten:    
€ 10,00 



Aanbodoverzicht

Project:

Dierenrijmelarij

Allemaal dieren, allemaal anders

Groei en bloei, geur en kleur

Hebben wij er last van?

Activiteit:

Boomfeestdag 

Leskist:

Bijen

Energie

Het weer

Kuikens in de klas

Meneer de Pauw

Papier

Slakken

Smaaklessen

Spelen met water

Vlinders

Uitleenmateriaal:

Dierenbeschermingsspel

Fossielenkistje

Ontdekdoos zintuigen

Uilenkoffer

IVN:

Herfstwandeling

Ontdekwandeling

Voorjaarsactiviteit in en om de eigen school

Waterwandeling

Aanbod andere organisaties:

Afvallessen

Bezoek de molens van Oss 

Infopunt Keent

Klasseboeren 

Groep 8 alleen 
gemeente Oss

Groep 3 

Groep 1 en
Peuterspeelzaal 

Groep 5

Groep 6

11
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Leeswijzer

Voor je ligt de vernieuwde programmabrochure van De Elzenhoek. 
Het gehele aanbod is verdeeld naar leeftijdscategorie; per 
leeftijdscategorie heeft ons aanbod een kleur. Op deze manier is het 
inzichtelijk welk aanbod bij welke leeftijd past. 

In het eerste deel vind je ons aanbod voor groep 1-2 (roze). Dan volgt 
het aanbod voor groep 3-4 (oranje), voor groep 5-6 (groen) en als 
laatste voor groep 7-8 (blauw). Daarna volgt het aanbod van andere 
organisaties, die activiteiten en educatie aanbieden die aansluiten 
bij ons natuur- en milieueducatieprogramma. 



Kijk�en�
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Project: Dierenrijmelarij
De dieren van de kinderboerderij

Eerst zat je in een eitje, 
Daarbinnen was het kaal.
Toen groeide je een tijdje, 
'Krak' deed de eierschaal.

Deze en nog veel meer versjes komen voorbij bij het project 
Dierenrijmelarij. Aan de hand van bekende en minder bekende 
schrijvers maken kinderen kennis met de dieren van de boerderij, 
zoals de geit, het varken, de pauw, de kuikentjes en het schaap. De 
kinderen komen langs twaalf dieren en bij elk dier hoort een 
toepasselijk versje. Natuurlijk mogen de dieren ook weer volop 
geaaid en geknuffeld worden. 

Leskist: Meneer de Pauw
De verschillen tussen de dieren op de boerderij

Op school wordt het verhaal van Meneer de Pauw voorgelezen. 
Meneer de Pauw is zijn pauwenogen kwijt! De kinderen gaan helpen 
om de ogen van de pauw terug te vinden. Dit doen ze door allerlei 
opdrachten uit te voeren over de dieren van de boerderij. De kist is 
gericht op het kijken naar en het zien van verschillen tussen dieren 
en bestaat uit drie onderdelen. Op de kinderboerderij worden de 
dieren met behulp van opdrachten beter bekeken. Er wordt gevoeld, 
geroken en geluisterd in spelletjes als: luistervinkje spelen, 
rondkeutelen, aanrommelen en de jas van het dier. In de klas komen 
dezelfde opdrachten aan de orde als die buiten zijn uitgevoerd. De 
echte dieren zijn dan vervangen door tekeningen en foto's. Het 
geheel wordt afgesloten met een rollenspel; de benodigde 
attributen zijn in de kist aanwezig.

In de leskist zit: een handleiding voor de leerkracht met 
beschrijvingen van de diverse spelletjes, aanwijzingen en verdere 
suggesties; 5 paar luister-oren, speurneuzen, 5 blinddoekjes, 
geurpotjes; keuteldoos met uitwerpselen van 5 
kinderboerderijdieren; tekeningen/foto's van (stukjes van) 
boerderijdieren; stempels van pootafdrukken en stukken vacht van 
diverse boerderijdieren.

Groep:  
1 t/m 3

Locatie:  
op school en bij 
kinderboerderij of 
dierenweide

Periode: 
hele jaar

Kosten:  
€ 15,00 

Let op:   
als je De Elzenhoek 
bezoekt, neem dan voor 
het knuffelen graag 
contact op

Let op:   
voor de 
buitenopdrachten is de 
inhoud van de leskist 
nodig

Groep:  
1-2

Locatie:  
NME-Centrum 
De Elzenhoek

Periode: 
mei-juni 2019

Duur:  
1 uur en 15 minuten

Aanbod groep 1-2
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Leskist: Smaaklessen
Eet smakelijk!

Smaaklessen is hét lesprogramma over eten en smaak. 
Smaaklessen is zinnenprikkelend, speels en praktisch. Het 
beleven van het voedsel staat centraal. Door te proeven, ruiken, 
horen, voelen en kijken ontdekken de leerlingen alles over het 
dagelijkse eten. In de leskist zitten verrassende proefjes en 
opdrachten op het gebied van eten en smaak. De thema's Smaak, 
Eten & gezondheid en Voedselkwaliteit komen aan bod. Voor meer 
informatie kun je kijken op www.smaaklessen.nl. 

In de leskist zit: lesmateriaal aangepast aan de groep; 
smaaklesposter; informatie over de Schijf van Vijf; koksmuts en 
ovenwanten; gebruiksmaterialen, zoals borden, bekers, messen, 
lepels, snijplanken, wattenstaafjes, etc.

Leskist: Slakken
Ontdek de slak!

Slakken zijn dieren die iedereen kent. Maar er zijn niet veel 
mensen die veel weten van slakken. Met deze leskist leren de 
leerlingen meer over dit bijzondere diertje. Slakken vervullen 
namelijk een belangrijke rol in de natuur! Leerlingen bekijken hoe 
een slak eruit ziet, hoe een slak beweegt, waar ze wonen en wat ze 
eten. De leerlingen kunnen gemakkelijk zelfstandig 
waarnemingen doen aan een dier dat in hun eigen leefomgeving 
voorkomt, want slakken lenen zich er goed voor om rustig 
bekeken te worden.

In de leskist zit: een handleiding voor de leerkracht, 
achtergrondinformatie en lessuggesties; aquariumbak met 
deksel; plantenspuit; 6 loeppotjes; handpop slak; slakkenspel met 
speelbord in 2 delen, 6 slakken-pionnen, 2 kleurendobbelstenen; 2 
boeken; zoekkaart; 2 slakkenkijkers.

Groep:  
1 t/m 4

Locatie:  
op en om school

Periode: 
september, oktober, 
april, mei, juni

Kosten:  
€ 15,00

Groep:  
1 t/m 8

Locatie:  
op school

Periode: 
hele jaar

Kosten:  
€ 10,00

Let op:  
levensmiddelen zelf 
verzamelen

Leskist: Spelen met water
De bijzondere eigenschappen van water

Van jongs af aan zijn kinderen dagelijks met water bezig: ze 
drinken, wassen zich, zwemmen, spoelen het toilet door, enz. En 
natuurlijk kun je met water heel goed spelen. 
Met deze leskist gaan de kinderen aan de hand van het kikkerpad 
een sloot of vijver in de buurt van de school onderzoeken. De 
leskist bevat opdrachten voor een doe-circuit waarbij kinderen 
alles ontdekken over water. 

In de leskist zit: een handleiding voor de leerkracht en 
werkbladen; 2 grote en 2 kleine schepnetten; 10 kikkerborden; 15 
waterdruppels; 4 teiltjes; aquariumbak; waterpomp; 3 grote en 3 
kleinere potten; waterrad, buisjes, bekerglazen, loeppotjes, 
pipetten, etc.

Groep:  
1-2

Locatie:  
op school en bij veilige 
sloot/vijver nabij school

Periode: 
september, april, mei, 
juni

Kosten:  
€ 10,00

Aanbod groep 1-215



Leskist: Vlinders
Een complete metamorfose van ei naar rups naar vlinder

De leerlingen maken kennis met de leefwijze van vlinders. 
Doordat de vlinderkijkkast met de eitjes, rupsen en poppen in de 
klas staat, kunnen de leerlingen zelf zien wat en hoeveel een rups 
eet en hoe een pop eruit ziet. De verrassing is groot als er opeens 
een vlinder in het kastje zit! Het educatief materiaal is van de 
Vlinderstichting. 

Met de vlinderkijkkast met eitjes, rupsen en poppen wordt de 
leskist geleverd. In de leskist zit: educatief materiaal voor groep 1 
t/m groep 8; vlinderpuzzel; zoekkaarten en vlinderposter; 2 
loeppotjes; vlindernetje; vitrinekastje met opgezette vlinders; kool 
(voedsel voor rups); bakje honing (voedsel voor vlinder).

Omdat het levend materiaal is, wordt de leskist en vlinderkastje 
gebracht. Na afloop van de uitleenperiode dient het wel naar De 
Elzenhoek teruggebracht te worden. Eventuele rupsen en poppen 
kunnen in de klas blijven in een overdekt aquarium.

Groep:  
1 t/m 8

Locatie:  
op school

Periode: 
september, maart , 
april, mei, juni

Kosten:  
€ 35,00

Uitleenmateriaal: Ontdekdoos zintuigen 
Proeven, ruiken, voelen, horen en zien

In de Ontdekdoos zitten allerlei verschillende materialen om de 
zintuigen te prikkelen; geschikt voor peuters en jonge kleuters. 
Wat voel ik? Wat hoor ik? Wat zie ik?

Groep:  
1 & peuterspeelzaal

Locatie:  
op school

Periode: 
hele jaar

Kosten:  
€ 10,00
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Project: Allemaal dieren, allemaal anders
De bijzondere manieren waarop dieren bewegen

Vogels hebben vleugels, zodat ze heel hoog kunnen vliegen. Vissen 
hebben vinnen waarmee ze zwemmen in de zee. En konijnen hebben 
poten waarmee ze ver kunnen springen. Alle dieren bewegen dus, 
net als wij. Maar elk dier beweegt weer anders. 
Want hoe wandelt een wandelende tak? Kunnen dieren met poten 
ook zwemmen? En hoe komt een regenworm eigenlijk vooruit? 
Tijdens dit project ontdekken kinderen alles over de bijzondere 
manieren waarop de dieren bewegen!
Kinderen leren door het vasthouden en kijken naar de bewegingen 
van dieren. Grote dieren als het varken en het paard komen aan bod, 
maar ook schildpadden, cavia's, konijnen worden onder de loep 
genomen. Zelfs kleine beestjes als wormen en wandelende takken 
worden niet vergeten.

Leskist: Meneer de Pauw
De verschillen tussen de dieren op de boerderij

Op school wordt het verhaal van Meneer de Pauw voorgelezen. 
Meneer de Pauw is zijn pauwenogen kwijt! De kinderen gaan helpen 
om de ogen van de pauw terug te vinden. Dit doen ze door allerlei 
opdrachten uit te voeren over de dieren van de boerderij. De kist is 
gericht op het kijken naar en het zien van verschillen tussen dieren 
en bestaat uit drie onderdelen. Op de kinderboerderij worden de 
dieren met behulp van opdrachten beter bekeken. Er wordt gevoeld, 
geroken en geluisterd in spelletjes als: luistervinkje spelen, 
rondkeutelen, aanrommelen en de jas van het dier. In de klas komen 
dezelfde opdrachten aan de orde als die buiten zijn uitgevoerd. De 
echte dieren zijn dan vervangen door tekeningen en foto's. Het 
geheel wordt afgesloten met een rollenspel; de benodigde 
attributen zijn in de kist aanwezig.

In de leskist zit: een handleiding voor de leerkracht met 
beschrijvingen van de diverse spelletjes, aanwijzingen en verdere 
suggesties; 5 paar luister-oren, speurneuzen, 5 blinddoekjes, 
geurpotjes; keuteldoos met uitwerpselen van 5 
kinderboerderijdieren; tekeningen/foto's van (stukjes van) 
boerderijdieren; stempels van pootafdrukken en stukken vacht van 
diverse boerderijdieren.

Groep:  
3-4

Locatie:  
NME-Centrum 
De Elzenhoek

Periode: 
november 2018 t/m 
februari 2019

Duur:  
2 uur

Aanbod groep 3-4
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Groep:  
1 t/m 3

Locatie:  
op school en bij 
kinderboerderij of 
dierenweide

Periode: 
hele jaar

Kosten:  
€ 15,00 

Let op:   
als je De Elzenhoek 
bezoekt, neem dan voor 
het knuffelen graag 
contact op

Let op:   
voor de 
buitenopdrachten is de 
inhoud van de leskist 
nodig



Leskist: Smaaklessen
Eet smakelijk!

Smaaklessen is hét lesprogramma over eten en smaak. 
Smaaklessen is zinnenprikkelend, speels en praktisch. Het 
beleven van het voedsel staat centraal. Door te proeven, ruiken, 
horen, voelen en kijken ontdekken de leerlingen alles over het 
dagelijkse eten. In de leskist zitten verrassende proefjes en 
opdrachten op het gebied van eten en smaak. De thema's Smaak, 
Eten & gezondheid en Voedselkwaliteit komen aan bod. Voor meer 
informatie kunt u kijken op www.smaaklessen.nl. 

In de leskist zit: lesmateriaal aangepast aan de groep; 
smaaklesposter; informatie over de Schijf van Vijf; koksmuts en 
ovenwanten; gebruiksmaterialen, zoals borden, bekers, messen, 
lepels, snijplanken, wattenstaafjes, etc.

Leskist: Slakken
Ontdek de slak!

Slakken zijn dieren die iedereen kent. Maar er zijn niet veel 
mensen die veel weten van slakken. Met deze leskist leren de 
leerlingen meer over dit bijzondere diertje. Slakken vervullen 
namelijk een belangrijke rol in de natuur! Leerlingen bekijken hoe 
een slak eruit ziet, hoe een slak beweegt, waar ze wonen en wat ze 
eten. De leerlingen kunnen gemakkelijk zelfstandig 
waarnemingen doen aan een dier dat in hun eigen leefomgeving 
voorkomt, want slakken lenen zich er goed voor om rustig 
bekeken te worden.

In de leskist zit: een handleiding voor de leerkracht, 
achtergrondinformatie en lessuggesties; aquariumbak met 
deksel; plantenspuit; 6 loeppotjes; handpop slak; slakkenspel met 
speelbord in 2 delen, 6 slakken-pionnen, 2 kleurendobbelstenen; 2 
boeken; zoekkaart; 2 slakkenkijkers.

Groep:  
1 t/m 4

Locatie:  
op en om school

Periode: 
september, oktober, 
april, mei, juni

Kosten:  
€ 15,00

Groep:  
1 t/m 8

Locatie:  
op school

Periode: 
hele jaar

Kosten:  
€ 10,00

Let op:  
levensmiddelen zelf 
verzamelen

Leskist: Vlinders
Een complete metamorfose van ei naar rups naar vlinder

De leerlingen maken kennis met de leefwijze van vlinders. 
Doordat de vlinderkijkkast met de eitjes, rupsen en poppen in de 
klas staat, kunnen de leerlingen zelf zien wat en hoeveel een rups 
eet en hoe een pop eruit ziet. De verrassing is groot als er opeens 
een vlinder in het kastje zit! Het lesmateriaal is van de 
Vlinderstichting. 

Met de vlinderkijkkast met eitjes, rupsen en poppen wordt de 
leskist geleverd. In de leskist zit: educatief materiaal voor groep 1 
t/m groep 8; vlinderpuzzel; zoekkaarten en vlinderposter; 2 
loeppotjes; vlindernetje; vitrinekastje met opgezette vlinders; 
kool (voedsel voor rups); bakje honing (voedsel voor vlinder).

Omdat het levend materiaal is, wordt de leskist en vlinderkastje 
gebracht. Na afloop van de uitleenperiode dient het wel naar De 
Elzenhoek teruggebracht te worden. Eventuele rupsen en poppen 
kunnen in de klas blijven in een overdekt aquarium.

Aanbod groep 3-419

Groep:  
1 t/m 8

Locatie:  
op school

Periode: 
september, maart , 
april, mei, juni

Kosten:  
€ 35,00



IVN: Ontdekwandeling
Ervaar de natuur om je heen met je zintuigen

De groep wordt verdeeld over 2 IVN-gidsen. Zij nemen de kinderen 
mee op een fantasievolle wandeling. De kinderen leren met 
andere ogen kijken naar de natuur om hen heen. Vooral naar dat 
waar we vaak aan voorbijlopen. De IVN-gids heeft een tas vol 
fantasievolle materialen mee, zoals 'hemel-ogen', 'bladraampjes' 
en 'regenboogscherven'. 

Info en annuleren bij Alma Huisman 06-30480977 of Corrie 
Vervoort 06-27226459

Groep:  
3-4

Locatie:  
verzamelen bij 
De Naaldhof 
(Docfalaan)

Periode: 
week 20 en 21

Duur:
1,5 uur

Let op: 
voor info en annuleren
zie hier links

IVN: Voorjaarsactiviteit in en om school
Voorjaarsverschijnselen

Deze activiteit wordt op maat gemaakt. Twee IVN-gidsen 
overleggen met de leerkracht en zetten een op de school, situatie 
en lesmethode toegespitst programma in elkaar. Er kan gebruik 
worden gemaakt van de IVN-materialen, zoals loeppotjes, 
handloepen, zoekkaarten, opgezette dieren, etc. Ook kunnen IVN-
opdrachtkaarten worden gebruikt. 

Info en annuleren bij Alma Huisman 06-30480977 of Corrie 
Vervoort 06-27226459

Groep:  
3 t/m 5

Locatie:  
in en om eigen school

Periode: 
week 15 en 16

Duur: 
1,5 uur

Let op:
voor info en annuleren
zie hier links
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Project: Groei en bloei, geur en kleur
Ontdek wat er groeit en bloeit

Een knapperige wortel, een frisse appel of een lekker stukje 
komkommer; om gezond te blijven moet je gezond eten. Maar waar 
komt al dit gezonde fruit en groente vandaan? En waarom zijn al de 
bomen en planten eigenlijk zo belangrijk voor de dieren en ook voor 
ons? Onder een microscoop onderzoeken de leerlingen hoe een 
bloem er van dichtbij uitziet en ze zien de stamper en meeldraden. 
Ze maken een eigen salade en testen hun ruiktalenten. Ze 
berekenen zelfs de hoogte van een boom in het park. 
Door alle opdrachten uit te voeren ontdekken de leerlingen hoe 
belangrijk al die planten en bomen zijn voor mens en dier. Want 
zonder al dat groen kunnen wij niet leven. 

Leskist: Bijen
Het leven van de honingbij

Honingbijen zijn een boeiend volkje. Met deze leskist maken de 
leerlingen kennis met het leven van deze bijzondere dieren. Ze 
werken in groepjes zelfstandig aan de opdrachten. De leerlingen 
bestuderen de bijenkast, de honingraten, zetten de imkerkap op, 
gebruiken de beroker en mogen de honingzeep proberen. Ook zijn er 
crackers die met honing mogen worden opgesnoept. 

Het is mogelijk een les van een imker bij te boeken. De imker vertelt 
nog meer over het fascinerende leven van de bij. Het is de bedoeling 
dat het lesmateriaal is behandeld voorafgaand aan de imkerles en 
dat de leskist tijdens de les in de klas is. 

De leskist zelf is een bijenkast, compleet met bodem met 
vliegplankje, broedkamer, honingkamer, deksel met reisriem. In de 
kast zit: handleiding met achtergrondinformatie; opdrachten; 
allerlei materialen voor het houden van bijen zoals bijenkap, 
handschoenen, beroker met tabak, bijenveger, broedraat, 
koninginnenrooster; bijenspel; vitrinekastje met kleine beestjes; 
crackers en honing.

Groep:  
5 t/m 8

Locatie:  
op school 

Periode: 
hele jaar

Kosten leskist:  
€ 15,00 

Kosten imkerles:  
€ 15,00  (per groep)

Groep:  
5-6

Locatie:  
NME-Centrum 
De Elzenhoek

Periode: 
september-oktober 
2018

Duur:  
2 uur

Aanbod groep 5-6

Pr
og
ra
m
m
a�
20
18
-2
01
9

22



Leskist: Smaaklessen
Eet smakelijk!

Smaaklessen is hét lesprogramma over eten en smaak. 
Smaaklessen is zinnenprikkelend, speels en praktisch. Het 
beleven van het voedsel staat centraal. Door te proeven, ruiken, 
horen, voelen en kijken ontdekken de leerlingen alles over het 
dagelijkse eten. In de leskist zitten verrassende proefjes en 
opdrachten op het gebied van eten en smaak. De thema's Smaak, 
Eten & gezondheid en Voedselkwaliteit komen aan bod. Voor meer 
informatie kunt u kijken op www.smaaklessen.nl. 

In de leskist zit: lesmateriaal aangepast aan de groep; 
smaaklesposter; informatie over de Schijf van Vijf; koksmuts en 
ovenwanten; gebruiksmaterialen, zoals borden, bekers, messen, 
lepels, snijplanken, wattenstaafjes, etc.

Leskist: Het weer
Wat voor weer is het vandaag? En wat zegt dat over het weer van 
morgen?

Met deze leskist volgen de leerlingen één schoolweek het weer 
door zelf metingen te verrichten. Neerslag, windsnelheid, 
windrichting, temperatuur, luchtvochtigheid en luchtdruk wordt 
dagelijks gemeten. De meetresultaten zorgen voor een overzicht 
van het weer in die week. Ook zijn er opdrachten met vliegeren, 
een zonnewijzer en over weersvoorspellingen. 

In de leskist zit: handleiding voor de leerkracht; werkbladen; 
regenmeter; thermometers (met korf, min-max en voor in 
bodem); barometers; hygrometers; zonnewijzer; 
windsnelheidsmeter; kompassen; windvaan; vlaggenstokjes; 
vliegers; Het boek over het weer. boeken; zoekkaart; 2 
slakkenkijkers.

Groep:  
5 t/m 8

Locatie:  
in en om school

Periode: 
hele jaar

Kosten:  
€ 15,00

Groep:  
1 t/m 8

Locatie:  
op school

Periode: 
hele jaar

Kosten:  
€ 10,00

Let op:  
levensmiddelen zelf 
verzamelen

Aanbod groep 5-6

Leskist: Vlinders
Een complete metamorfose van ei naar rups naar vlinder

De leerlingen maken kennis met de leefwijze van vlinders. 
Doordat de vlinderkijkkast met de eitjes, rupsen en poppen in de 
klas staat, kunnen de leerlingen zelf zien wat en hoeveel een rups 
eet en hoe een pop eruit ziet. De verrassing is groot als er opeens 
een vlinder in het kastje zit! Het lesmateriaal is van de 
Vlinderstichting. 

Met de vlinderkijkkast met eitjes, rupsen en poppen wordt de 
leskist geleverd. In de leskist zit: educatief materiaal voor groep 1 
t/m groep 8; vlinderpuzzel; zoekkaarten en vlinderposter; 2 
loeppotjes; vlindernetje; vitrinekastje met opgezette vlinders; 
kool (voedsel voor rups); bakje honing (voedsel voor vlinder).

Omdat het levend materiaal is, wordt de leskist en vlinderkastje 
gebracht. Na afloop van de uitleenperiode dient het wel naar De 
Elzenhoek teruggebracht te worden. Eventuele rupsen en poppen 
kunnen in de klas blijven in een overdekt aquarium.
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Groep:  
1 t/m 8

Locatie:  
op school

Periode: 
september, maart , 
april, mei, juni

Kosten:  
€ 35,00



Uitleenmateriaal: 
Dierenbeschermingspel
Omgaan met dieren

Aan de hand van een interactief spel met 70 quizvragen leren 
leerlingen hoe dieren leven en hoe mensen met dieren omgaan. In 
de map zit een handleiding voor de leerkracht en voor de leerlingen 
9 lesbrieven met opdrachten (van Kids For Animals) over 
verschillende dieren. 
Zie ook: www.dierenbescherming.nl/onderwijs.

Uitleenmateriaal: Fossielen
Geheimzinnige fossielen

Fossielen zijn geheimzinnig en spannend. Vaak zijn het resten van 
planten en dieren die miljoenen jaren geleden hebben geleefd. En 
soms liggen ze letterlijk voor het oprapen. Het fossielenkistje kan 
worden gebruikt als aanvullend lesmateriaal bij een les over 
fossielen. 

In het kistje zit: fossielen waaronder mammoetkies, trilobiet, 
haaientand, varenblad, barnsteen, blaadjes en takken, kies van 
holenbeer, krijtgruis, middenvoetsbeen steppenpaard, koralen, 
zee-egelnummulieten, schubboom, ammoniet, brachiopoden, 
dendrieten; zoekkaart fossielen; tijdschijf; 2 ringschijven; boek 
Fossielen.

Uitleenmateriaal: Uilen
Uilen en braakballen

Uilen zijn fascinerende roofvogels die tot de verbeelding spreken. 
Hij jaagt vooral 's nachts, kunnen heel goed horen en vliegen 
geruisloos. En wat eet een uil eigenlijk? En wat zit er allemaal in 
een braakbal?

In de koffer zit: 3 informatieboeken; opgezette steenuil; bakje met 
circa 5 braakballen (zolang voorraad strekt); 2 pincetten, 2 
naalden, 2 prikpennen om de braakbal uit te pluizen; uitpluiskaart; 
determinatieschema; 2 handlopen; satéprikkers.
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Groep:  
5 t/m 8

Locatie:  
op school

Periode: 
hele jaar

Kosten:  
€ 10,00

Groep:  
5 t/m 8

Locatie:  
op school 

Periode: 
hele jaar

Kosten:  
€ 10,00

Groep:  
5 t/m 8

Locatie:  
op school

Periode: 
hele jaar

Kosten:
€ 10,00



IVN: Herfstwandeling
Herfstverschijnselen

Tijdens een wandeling in de natuur gaan de kinderen op 
onderzoek naar de herfstverschijnselen aan de hand van een 
opdrachtenboekje. Onder begeleiding van een ouder, 
onderzoeken de groepjes paddenstoelen, zaadverspreiding, 
bladval, gallen en dierensporen en zoeken ze naar bodemdiertjes. 

Er zijn 2 IVN-gidsen aanwezig. Zij hebben materialen bij zich, 
zoals zoekkaarten van paddenstoelen, bomen en struiken, gallen, 
bodemdiertjes, bladeren, maar ook een loeppotje, spiegeltje en 
vergrootglas. 

Locatie De Stelt via Nieuwe Hescheweg richting Heesch; naar 
rechts bij Benedictuslaan; dan 2 x rechts, het parkeerveld is aan 
de rechterkant

Info en annuleren bij Alma Huisman 06-30480977 of Corrie 
Vervoort 06-27226459

Groep:  
5-6

Locatie:  
De Stelt (zie hier links)

Periode: 
week 44 en 45

Duur:  
1,5 uur

Let op: 
voor info en annuleren 
zie links 

Groep:  
6 t/m 8

Locatie:  
bij bruggetje op kruising 
van Vaande-Jachtslot-
Harnas-Heraut

Periode: 
week 25 en 26

Duur:  
1,5 uur

Let op:
voor info en annuleren 
zie links

Aanbod groep 5-6

IVN: Waterwandeling
Natuur in en om het water

Aan de hand van een opdrachtenboekjes wordt het water 
bestudeerd. Er wordt gekeken naar oever- en waterplanten, 
waterdieren en de kwaliteit van het water. Ook maken de 
leerlingen een bootje van riet dat ze zelf kunnen laten varen. De 
leerlingen gaan op stap in groepjes met een hulpouder. Er zijn 2 
IVN-gidsen aanwezig om te helpen bij het uitvoeren van de 
opdrachten. Zij hebben allerlei materiaal bij zich, zoals 
schepnetjes, zoekkaarten voor waterdieren en vogels, 
verrekijkers, een witte bak met filter en bakjes om waterdiertjes 
te bekijken.

Info en annuleren bij Alma Huisman 06-30480977 of Corrie 
Vervoort 06-27226459

IVN: Voorjaarsactiviteit in en om school
Voorjaarsverschijnselen

Deze activiteit wordt op maat gemaakt. Twee IVN-gidsen 
overleggen met de leerkracht en zetten een op de school, situatie 
en lesmethode toegespitst programma in elkaar. Er kan gebruik 
worden gemaakt van de IVN-materialen, zoals loeppotjes, 
handloepen, zoekkaarten, opgezette dieren, etc. Ook kunnen IVN-
opdrachtkaarten worden gebruikt. 

Info en annuleren bij Alma Huisman 06-30480977 of Corrie 
Vervoort 06-27226459

Groep:  
3 t/m 5

Locatie:  
in en om eigen school

Periode: 
week 15 en 16

Duur: 
1,5 uur

Let op:
voor info en annuleren 
zie links
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Ontdek



Project: Hebben wij er last van?
Wat merken wij eigenlijk van milieuproblemen?

Fileproblemen, de afvalberg en zwerfafval, uitstervende dieren, 
geluidsoverlast, bio-industrie en voedsel-keurmerken. Steeds 
vaker hoor je dat het niet goed gaat met de natuur. Kunnen we ons 
voedsel nog vertrouwen? Waar blijven we met ons afval? Hoe 
kunnen we zuinig omgaan met energie? Deze en meer onderwerpen 
komen aan bod. Natuurlijk bekijken de leerlingen ook het duurzame 
gebouw.
Iedereen kan zijn/haar steentje bij dragen om de problemen te 
verminderen. Tijdens dit project leren de kinderen hoe.

Activiteit: Boomfeestdag
Maak kennis met het bos op deze leuke en educatieve dag

Op 20 maart 2019 wordt de Boomfeestdag gevierd. Tijdens de 
Boomfeestdag zijn er vijf leuke opdrachten in en over het bos. Met 
deze opdrachten kunnen punten verdiend worden. De groepen gaan 
de strijd aan om de meeste punten te behalen en de winst in de 
wacht te slepen. De opdrachten zijn het bouwen van een hut (met 
materiaal van het bosomvormingsproject van de gemeente Oss), 
een quiz, het maken van een insectenhotel, het zoeken naar kleine 
diertjes en natuurlijk Oss Got Talent, waar de leerlingen hun act 
opvoeren. Ook wordt elk jaar een demonstratie gegeven. 
De Boomfeestdag wordt op school voorbereid aan de hand van het 
boekje Wereldbomen en informatiebladen over het 
bosomvormingsproject en het maken van een insectenflat. Ook 
wordt op school de act voor Os Got Talent voorbereid en aandacht 
besteed aan het bouwen van een hut.  

Groep:  
8, alleen gemeente Oss

Locatie:  
Herperduin

Periode: 
20 maart 2019

Duur:
circa 2,5 tot 3 uur

Kosten:  
Gratis

Groep:  
7-8

Locatie:  
NME-Centrum 
De Elzenhoek

Periode: 
februari t/m april 2019

Duur:  
2 uur

Aanbod groep 7-8
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Leskist: Bijen
Het leven van de honingbij

Honingbijen zijn een boeiend volkje. Met deze leskist maken de 
leerlingen kennis met het leven van deze bijzondere dieren. Ze 
werken in groepjes zelfstandig aan de opdrachten. De leerlingen 
bestuderen de bijenkast, de honingraten, zetten de imkerkap op, 
gebruiken de beroker en mogen de honingzeep proberen. Ook zijn 
er crackers die met honing mogen worden opgesnoept. 

Het is mogelijk een les van een imker bij te boeken. De imker 
vertelt nog meer over het fascinerende leven van de bij. Het is de 
bedoeling dat het lesmateriaal is behandeld voorafgaand aan de 
imkerles en dat de leskist tijdens de les in de klas is. 

De leskist zelf is een bijenkast, compleet met bodem met 
vliegplankje, broedkamer, honingkamer, deksel met reisriem. In 
de kast zit: handleiding met achtergrondinformatie; opdrachten; 
allerlei materialen voor het houden van bijen zoals bijenkap, 
handschoenen, beroker met tabak, bijenveger, broedraat, 
koninginnenrooster; bijenspel; vitrinekastje met kleine beestjes; 
crackers en honing.

Leskist: Energie
Enegiegebruik en energiebesparing

Energie komen we regelmatig tegen in ons dagelijks leven, denk 
aan de verwarming of verlichting. Met behulp van de materialen 
uit de kist gaan de leerlingen aan de slag met de werkbladen. Zo 
maken de leerlingen kennis met o.a. fossiele brandstoffen, 
elektriciteit, warmte-isolatie, waterbesparing en onze eigen 
spierkracht. Ze praten over het maken van keuzes bij 
energiegebruik, naar aanleiding van het energieverbruikscircuit. 

In de leskist zit: handleiding voor leerkracht; kopieerbare 
werkbladen; 8 doe-kaarten; doe-doos met materialen om 
stroomkring mee te maken; energieverbruikscircuit; dubbelglas; 
thermometers; isolatiemateriaal; lampenblok; isolatiematerialen 
en opdracht met blikjes; dynamo met fietslamp; en meer.

Groep:  
7-8

Locatie:  
op school

Periode: 
hele jaar

Kosten:  
€ 15,00

Groep:  
5 t/m 8

Locatie:  
op school

Periode: 
hele jaar

Kosten leskist:  
€ 15,00

Kosten imkerles:  
€ 15,00 (per groep)

Groep:  
5 t/m 8

Locatie:  
op school 

Periode: 
hele jaar

Kosten:  
€ 15,00

Aanbod groep 7-8

Leskist: Het weer
Wat voor weer is het vandaag? En wat zegt dat over het weer van 
morgen?

Met deze leskist volgen de leerlingen één schoolweek het weer 
door zelf metingen te verrichten. Neerslag, windsnelheid, 
windrichting, temperatuur, luchtvochtigheid en luchtdruk wordt 
dagelijks gemeten. De meetresultaten zorgen voor een overzicht 
van het weer in die week. Ook zijn er opdrachten met vliegeren, 
een zonnewijzer en over weersvoorspellingen. 

In de leskist zit: handleiding voor de leerkracht; werkbladen; 
regenmeter; thermometers (met korf, min-max en voor in 
bodem); barometers; hygrometers; zonnewijzer; 
windsnelheidsmeter; kompassen; windvaan; vlaggenstokjes; 
vliegers; Het boek over het weer.
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Leskist: Kuikens in de klas
Broed je eigen eieren uit in de klas

Met dit bijzondere lespakket krijgen de leerlingen de kans om van 
heel dichtbij de ontwikkeling van ei tot kuiken mee te zien en 
misschien wel de geboorte van een kuiken mee te maken. Vier 
weken lang staat er een broedmachine in de klas. De leerlingen zijn 
zelf verantwoordelijk voor het slagen van het project. Zo wordt er 
iedere dag een broeddienst benoemd (2 leerlingen); ze houden er 
een dagboek van bij. Ondertussen leren ze hoe een kuikentje in een 
ei groeit, hoe kippen leven en wat ze nodig hebben. In de lesmap 
staan allerlei proefjes met eieren.
Na 21 dagen is het zover! De kuikens komen uit het ei en krijgen een 
plek in het kuikenverblijf. De leerlingen zien nu hoe de kuikens 
groeien en welke ontwikkeling ze doormaken. De 'kuikendienst' (2 
leerlingen) houdt ook hiervan een dagboek bij. 

De leskist is een grote plastic krat, die ook dienst doet als 
kuikenverblijf. Hierin zit: handleiding met stappenplan (lees dit 
vooraf goed door); broedmachine; bevruchte eieren; schouwlamp; 
warmhoudplaat; waterbakje; voerbakje met kuikenvoer; 
gedemineraliseerd water.

Groep:  
7-8

Locatie:  
op school

Periode: 
hele jaar

Kosten:
€ 40,00

Let op:
kuikens hebben ook in 
het weekend 
verzorging nodig!

Leskist: Papier
Papier maken, als losse doe-activiteit of als onderdeel van een 
groter afvalproject

Hergebruik staat centraal bij deze leskist. De leerlingen maken 
zelf papier van oud papier (zoals kranten): kringlooppapier dus! Ze 
ontdekken waarom het goed is om kringlooppapier te gebruiken. 
Voor de productie van papier is namelijk veel hout en dus bomen 
nodig. 

De leskist is een plastic krat, die als schepbak gebruikt kan 
worden. In de krat zit: handleiding met uitleg en 
achtergrondinformatie; 2 papierschepsets met elk 1 houten zeef 
en 1 houten schepraam; 2 persplankjes; 10 onderleggers 
(vlieseline); mixer; mengkom; 2 gelamineerde gebruiksaanwijzing; 
dvd.

Groep:  
7-8

Locatie:  
op school

Periode: 
hele jaar

Kosten: 
€ 15,00

Leskist: Smaaklessen
Eet smakelijk!

Smaaklessen is hét lesprogramma over eten en smaak. 
Smaaklessen is zinnenprikkelend, speels en praktisch. Het 
beleven van het voedsel staat centraal. Door te proeven, ruiken, 
horen, voelen en kijken ontdekken de leerlingen alles over het 
dagelijkse eten. In de leskist zitten verrassende proefjes en 
opdrachten op het gebied van eten en smaak. De thema's Smaak, 
Eten & gezondheid en Voedselkwaliteit komen aan bod. Voor meer 
informatie kunt u kijken op www.smaaklessen.nl. 

In de leskist zit: lesmateriaal aangepast aan de groep; 
smaaklesposter; informatie over de Schijf van Vijf; koksmuts en 
ovenwanten; gebruiksmaterialen, zoals borden, bekers, messen, 
lepels, snijplanken, wattenstaafjes, etc.

Groep:  
1 t/m 8

Locatie:  
op school

Periode: 
hele jaar

Kosten: 
€ 10,00

Let op:
levensmiddelen zelf 
verzamelen
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Leskist: Vlinders
Een complete metamorfose van ei naar rups naar vlinder

De leerlingen maken kennis met de leefwijze van vlinders. 
Doordat de vlinderkijkkast met de eitjes, rupsen en poppen in de 
klas staat, kunnen de leerlingen zelf zien wat en hoeveel een rups 
eet en hoe een pop eruit ziet. De verrassing is groot als er opeens 
een vlinder in het kastje zit! Het lesmateriaal is van de 
Vlinderstichting. 

Met de vlinderkijkkast met eitjes, rupsen en poppen wordt de 
leskist geleverd. In de leskist zit: educatief materiaal voor groep 1 
t/m groep 8; vlinderpuzzel; zoekkaarten en vlinderposter; 2 
loeppotjes; vlindernetje; vitrinekastje met opgezette vlinders; 
kool (voedsel voor rups); bakje honing (voedsel voor vlinder).

Omdat het levend materiaal is, wordt de leskist en vlinderkastje 
gebracht. Na afloop van de uitleenperiode dient het wel naar De 
Elzenhoek teruggebracht te worden. Eventuele rupsen en poppen 
kunnen in de klas blijven in een overdekt aquarium.

Uitleenmateriaal: 
Dierenbeschermingsspel
Omgaan met dieren

Aan de hand van een interactief spel met 70 quizvragen leren 
leerlingen hoe dieren leven en hoe mensen met dieren omgaan. In 
de map zit een handleiding voor de leerkracht en voor de 
leerlingen 9 lesbrieven met opdrachten (van Kids For Animals) 
over verschillende dieren. 
Zie ook: www.dierenbescherming.nl/onderwijs.

Groep:  
5 t/m 8

Locatie:  
op school

Periode: 
hele jaar

Kosten:  
€ 10,00

Groep:  
5 t/m 8

Locatie:  
op school 

Periode: 
hele jaar

Kosten:  
€ 10,00

Aanbod groep 7-8

Uitleenmateriaal: Fossielen
Geheimzinnige fossielen

Fossielen zijn geheimzinnig en spannend. Vaak zijn het resten van 
planten en dieren die miljoenen jaren geleden hebben geleefd. En 
soms liggen ze letterlijk voor het oprapen. Het fossielenkistje kan 
worden gebruikt als aanvullend lesmateriaal bij een les over 
fossielen. 

In het kistje zit: fossielen waaronder mammoetkies, trilobiet, 
haaientand, varenblad, barnsteen, blaadjes en takken, kies van 
holenbeer, krijtgruis, middenvoetsbeen steppenpaard, koralen, 
zee-egelnummulieten, schubboom, ammoniet, brachiopoden, 
dendrieten; zoekkaart fossielen; tijdschijf; 2 ringschijven; boek 
Fossielen.
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Groep:  
1 t/m 8

Locatie:  
op school

Periode: 
september, maart , 
april, mei, juni

Kosten:  
€ 35,00



Uitleenmateriaal: Uilen
Uilen en braakballen

Uilen zijn fascinerende roofvogels die tot de verbeelding spreken. 
Hij jaagt vooral 's nachts, kunnen heel goed horen en vliegen 
geruisloos. En wat eet een uil eigenlijk? En wat zit er allemaal in 
een braakbal?

In de koffer zit: 3 informatieboeken; opgezette steenuil; bakje met 
circa 5 braakballen (zolang voorraad strekt); 2 pincetten, 2 
naalden, 2 prikpennen om de braakbal uit te pluizen; uitpluiskaart; 
determinatieschema; 2 handlopen; satéprikkers.

Groep:  
5 t/m 8

Locatie:  
op school

Periode: 
hele jaar

Kosten:
€ 10,00

IVN: Waterwandeling
Natuur in en om het water

Aan de hand van een opdrachtenboekjes wordt het water 
bestudeerd. Er wordt gekeken naar oever- en waterplanten, 
waterdieren en de kwaliteit van het water. Ook maken de 
leerlingen een bootje van riet dat ze zelf kunnen laten varen. De 
leerlingen gaan op stap in groepjes met een hulpouder. Er zijn 2 
IVN-gidsen aanwezig om te helpen bij het uitvoeren van de 
opdrachten. Zij hebben allerlei materiaal bij zich, zoals 
schepnetjes, zoekkaarten voor waterdieren en vogels, 
verrekijkers, een witte bak met filter en bakjes om waterdiertjes 
te bekijken. 

Info en annuleren bij Alma Huisman 06-30480977 of Corrie 
Vervoort 06-27226459

Groep:  
6 t/m 8

Locatie:  
bij bruggetje op 
kruising van Vaandel-
Jachtslot-Harnas-
Heraut

Periode: 
week 25 en 26

Duur: 
1,5 uur

Let op:
voor info en annuleren 
zie hier links

32



Struinen�en
spelen



Aanbod andere 
organsaties

Pr
og
ra
m
m
a�
20
18
-2
01
9

34

Bezoek de molens van Oss
Bezoek de stellingkorenmolens van Oss

Oss is in het rijke bezit van 2 mooie stellingkorenmolens: Nieuw 
Leven in de Brouwerstraat en Zeldenrust in de Kruisstraat. In deze 
molens kun je zien hoe een molen werkt en hoe het graan wordt 
gemalen. Een enthousiaste molenaar vertelt over het 
molenaarsvak en over de werking van de molen. 
Op zaterdagochtend zijn beide molens open voor publiek. 
Schoolklassen kunnen op afspraak door de week de molen 
bezoeken, met minimaal 1 begeleider per 10 leerlingen.

Om aan te melden neem contact op met de molenaars: dhr. P. 
Jansen (0412-623371) of dhr. F. van der Doelen (06-55974209)

Groep:  
5 t/m 8

Locatie:  
Nieuw Leven of 
Zeldenrust

Periode: 
hele jaar

Kosten:  
gratis

Aanmelden:
zie hier links

Groep:  
4 t/m 6

Locatie:  
in en om school 

Periode: 
hele jaar

Kosten:  
gratis

De wilde stad
De stad is natuur

De Wilde Stad is een bioscoopfilm die de stad bekijkt vanuit het 
oogpunt van de vele dieren en planten die er leven. Bij de film is 
een leuk, afwisselend, interactief lespakket ontwikkeld voor 
groep 4, 5 en 6 van het basisonderwijs, met clips op basis van 
beelden uit de film. Met de clips, lesbrieven en werkbladen kun je 
in de klas aan de slag maar het leukste is natuurlijk om zelf naar 
buiten te gaan. In het lesmateriaal van De Wilde Stad staan 
opdrachten waarvoor je niet ver van huis of school hoeft te gaan. 
De Wilde Stad begint al op het schoolplein. Kosmonaut Andre 
Kuipers stelt in gesprek met stadsecologen Geert Timmerman en 
Anneke Blokker bij iedere les in een clipje een 'filosofische' vraag 
over de natuur in de stad. 
Op www.dewildestad.nl/stadindeklas/ vind je 10 lessen bij de film. 
De lessen worden gratis ter beschikking gesteld; je hoeft je alleen 
te registeren. 
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Droppie water
Leren over water

Droppie is een personage in stripverhalen van de Waterschappen 
en Rijkswaterstaat. Nu is ook de website van Droppie vernieuwd. 
Op de website staan digitale lesmodules voor de groep 3 t/m 8. Via 
klikplaten, lesbladen, games en proefjes leren de kinderen van 
alles over water. 
U vindt de lesmodules op: 
www.droppiewater.nl/droppiewaterindeklas/ 

Groep:  
3 t/m 8

Locatie:  
op school

Periode: 
hele jaar

Kosten: 
gratis

Infopunt Keent
Op zoek naar het oerrund en de levende rivier

Nabij het natuurgebied Keent is sinds 2015 een buitenlokaal waar 
schoolklassen gebruik van kunnen maken. Het buitenlokaal is het 
startpunt voor groepen van maximaal 30 leerlingen om de natuur 
vanuit verschillende invalshoeken op een interactieve manier te 
ontdekken. Basisvoorzieningen als toilet, stoelen, tafels en 
presentatiemiddelen zijn aanwezig. 
Ook is er een infopunt ingericht waar informatie wordt gegeven over 
wat er in de directe omgeving te zien en te ontdekken valt: hoe is het 
gebied ontstaan (water en veiligheid), geschiedenis (hoe werd het 
bewoond en gebruikt), hoe wordt het gebied beheerd (Brabants 
Landschap en Stichting Taurus), hoe ontwikkelt de natuur zich 
(welke soorten dieren en planten komen en gaan) en waarom is de 
kudde runderen zo bijzonder op Keent (fokprogramma oerrund). 
En boven in de nok van het gebouw is een uitkijkpunt, vanwaar je 
prachtig uitzicht hebt over het gebied. Kortom: ruimte, 
mogelijkheden en kansen voor het basisonderwijs. 
In samenspraak met de leerkracht wordt een programma op maat 
gemaakt. 

Groep:  
6 t/m 8

Locatie:  
Infopunt Keent

Periode: 
hele jaar

Kosten: 
gratis

Aanmelden:
voor meer informatie 
stuur een mail naar: 
info.keent@gmail.com

Klasseboeren
Een boerderijbezoek om nooit te vergeten!

Gezond en lekker eten begint bij goede keuzes maken. Dat weten 
we allemaal. In Oss zijn er daarom de Klasseboeren. Dit zijn 
boeren en tuinders die het belangrijk vinden dat leerlingen al 
vroeg ontdekken waar hun voedsel vandaan komt. Ze nemen 
leerlingen letterlijk mee naar de basis van hun voedsel. 
Boerderijdieren, paddenstoelen, melk; op hun bedrijven is het 
met eigen ogen te bewonderen, ruiken, proeven en beleven. Hoe 
smaakt het eten van de boerderij? Hoe wordt kaas gemaakt? 
Waarom zijn de koeien in de winter binnen? Waarom is het op een 
paddenstoelenkwekerij eigenlijk altijd een beetje herfst? Wat eet 
een varken? Zomaar wat vragen die de Klasseboeren tijdens een 
educatief bezoek samen met de leerlingen beantwoorden door 
het ze zélf te laten ervaren: dat is belangrijk. Leren met je hoofd, 
je hart en je handen. Want dat werkt!

Informatie en aanmelden via www.klasseboeren.nl of 
oss@klasseboeren.nl ; coördinator Marja van Vorle neemt 
contact op om het bezoek aan het bedrijf van u keuze verder af te 
stemmen

Groep:  
1 t/m 8
m.u.v. Restaurant Oss: 
dat is voor groep 7-8

Locatie:  
verschillend

Periode: 
hele jaar

Duur:
circa 1,5 uur

Kosten: 
circa een paar euro per 
leerling

Aanmelden:
zie hier links

Let op:
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Groep:  
5 t/m 8

Locatie:  
op school

Periode: 
hele jaar

Kosten:
gratis

Lesaanbod afvalinzameling 
gemeente Oss

Gastles: Van afval naar grondstof

Medewerkers van de gemeente Oss geven een gastles over afval 
scheiden. Hoe doen we dat in Oss? Waarom is het scheiden van afval 
zo belangrijk? En wat doen we met het afval? Kinderen leren dat 
afval grondstof is voor nieuwe producten. We sluiten af met het 
afvalscheidingsspel. Een excursie naar het Duurzaamheidsplein en 
het Kringloopbedrijf is een mooi vervolg op de gastles!

Gastles: Zwerfafval

In de klas gaan we het gesprek aan over zwerfafval. Wat zijn de 
gevolgen van zwerfafval? En hoe kunnen we zwerfafval voorkomen? 
Na de korte les gaan we met de kinderen naar buiten om zwerfafval 
op te ruimen rondom de school. Zo worden kinderen bewust van wat 
er aan zwerfafval ligt. We zorgen voor opruimmaterialen en er komt 
een vuilniswagen op school. Leerlingen mogen een kijkje nemen in 
de cabine van de vuilniswagen en krijgen uitleg van de chauffeur 
over het werk als vuilnisman.

Excursie duurzaamheidsplein en Kringloopbedrijf 

We ontvangen de leerlingen bij het Duurzaamheidsplein. 
Leerlingen krijgen een rondleiding op het Duurzaamheidsplein. 
Daar krijgen ze uitleg over alle verschillende afvalstromen en hoe 
we steeds meer grondstoffen uit ons afval kunnen halen.  
Ook nemen we een kijkje achter de schermen bij Kringloopbedrijf 
Oss. Bij het kringloopbedrijf krijgen veel spullen een tweede leven. 
Hoe gaat dat in zijn werk? Hierover is veel te vertellen!

Groep:  
3 t/m 8

Locatie:  
op en rondom school

Periode: 
hele jaar

Kosten:  
gratis

Groep:  
5 t/m 8

Locatie:  
Duurzaamheidsplein

Periode: 
hele jaar

Kosten: 
gratis

Goed omgaan met afval is belangrijk. Jong geleerd is oud gedaan. 
Gemeente Oss bezoekt scholen om informatie over afval te geven. 
Op basis van de wensen van de school zijn verschillende dingen 
mogelijk. 
Zoals: gastlessen over afval, zwerfafval opruimen met de 
leerlingen, een bezoekje van de vuilniswagen op school en een 
excursie naar het Duurzaamheidsplein (voorheen Milieustraat)en 
het Kringloopbedrijf. 

Afval scheiden in de klas
Het is belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd leren dat afval 
scheiden normaal is. Daarom is het goed als kinderen hun afval in 
de klas ook kunnen scheiden. Dit vraagt extra inspanningen van de 
school. Gemeente Oss helpt daar graag bij. 

Om aan te melden neem contact op met Nynke Stein: n.stein@oss.nl 
of bel naar: 14-0412 (vraag naar Nynke Stein)
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www.nme-elzenhoek.nl
E-mail: NME.elzenhoek@oss.nl
www.facebook.com/elzenhoek

NME-Centrum
en kinderboerderij  De Elzenhoek

N A T U U R L I J K  G E N I E T E N


