Alblasserwaard kinderactiviteiten 2018
Deze activiteiten vinden plaats in de schoolvakanties.

Datum
28-02-2018
woensdag
03-05-2018
donderdag

Activiteit
Voorjaar:
struintocht in
het bos.
De bijenstal*

Wat gaan we doen?
Tijdens de winter toch al het voorjaar ontdekken? We maken een
wandeling in het bos en gaan op zoek naar nesten van vogels, bomen die al
gezwollen knoppen hebben, kleine diertjes die weer gaan leven, bloemen
die bloeien en nog veel meer.
Bijen zijn belangrijk! Maar waarom eigenlijk en wat doen de bijen dan
precies? Vandaag gaan we kijken bij een echte bijenstal en krijgen we een
kijkje in de wereld van de bij.

09-06-2018
zaterdag

IVN Slootjesdag Wat blijft het toch heerlijk dat scheppen in het water met een net.

02-08-2018
donderdag

Zintuigenpad*

24-10-2018
woensdag
28-12-2018
vrijdag

Januari 2019
zaterdag
10.00-15.00

Maar nog mooier wordt het als er allerlei verschillende dieren in dat
slootwater zitten. Naast het scheppen in de sloot zijn er ook nog
andere water activiteiten.
We hebben in mei geleerd hoe de bijen hun zintuigen gebruiken en
vandaag gaan we zelf op pad door de boomgaard en gaan we al onze
zintuigen (voelen, ruiken, proeven, horen, zien) gebruiken. Als je in
mei ook geweest bent is het extra leuk om te zien hoe alles gegroeid
is, maar je bent ook van harte welkom als je in mei niet geweest
bent. Het fruit smaakt er niet minder om!
Speuren naar de Herfst in het bos: vallende bladeren, paddenstoelen, spinnenwebben.
herfst in het bos Ja, en wat nog meer… Er valt echt nog veel meer te ontdekken
tijdens de herfstwandeling en na afloop maak je nog een
natuurschilderijtje.
Een uilen- en braakballenochtend? Uilen eten onder andere muizen
Uilen en
maar kunnen deze niet helemaal verteren. Ze spugen de resten uit in
braakballen
de vorm van braakballen. Deze ochtend laten we diverse (opgezette)
uilen zien en vertellen over hun eet- en leefgewoonten. Daarna gaan
de kinderen zelf de braakballen uitpluizen. Misschien komen we er
dan achter wat de uil gegeten heeft.
In de tuin van het Streek natuurcentrum worden de vogels verwend
Nationale
Tuinvogeltelling met strooivoer, vetbollen en appels. Vanuit de kinderhoek kunnen
vogels goed geobserveerd worden. Kom zelf een half uur tellen en
doe mee met de Nationale tuinvogel telling.
Houd voor exacte datum de website en huis aan huis bladen in de
gaten.

De activiteiten vinden plaats van 10.00-12.00 in het Streeknatuur-centrum
aan de Matenaweg 1(3356 LS) te Papendrecht. 0184-412618,
*Activiteiten op 03-05 en 02-08 vinden plaats bij de Fruitheerlijkheid van
Papendrecht Kerkbuurt 56, 3354 XK Papendrecht 078- 644 0599
Voor alle activiteiten, behalve de tuinvogeltelling, moet u zich aanmelden, naam
en leeftijd kind(eren) via jeugd@nvwa.eu Kosten : 2,50 euro per kind, dit is
inclusief een consumptie.
Informatie: www.nvwa.eu

