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Onze producten

“Honing smaakt naar de zon!”

“In een half uur buiten hebben mijn 
leerlingen meer geleerd dan een hele 
dag binnen uit een boek.”- leerkracht

“De kinderen ontdekken 
enorm veel zelf!” - leerkracht

“Juf, we hebben een waterkoker 
gevonden!” - leerling vindt een 
kokerjuffer bij slootjesonderzoek

Aanbod van natuur-en milieueducatieve 

producten voor het basisonderwijs – van  

leskisten tot materiaalzendingen en van 

excursies tot advies op maat.  

“Zelfs tijdens het uitgaan sta ik nog 
over braakballen pluizen te vertellen!”  
- Ditta  Mulder,  leerkracht groep 7
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“Ik ging ook buiten schooltijd 
zwerfafval opruimen, want opeens 
zie je overal zwerfafval!” - leerling 

“Ik wil geen boerin worden, 
maar het is hier wel heel leuk.” 
- Olivia (6 jaar)

Bij natuuronderwijs leren leerlingen 
door verwondering van en over de 
natuur, zodat zij later gemotiveerder 
zijn om duurzame keuzes te maken. 
Wij bieden ervaringsgerichte 
producten voor in de klas én 
daarbuiten. 

Maar we kunnen u ook ondersteuning 
en advies geven bij een eigen project. 
Bijvoorbeeld bij het vergroenen van 
het schoolplein, de invulling van een 
duurzame projectweek of het kiezen 
van een nieuwe methode voor natuur- 
en techniekonderwijs.

Reserveren vanaf 18 mei  

via www.boswerf.nl 

Ò onderwijsaanbod

Leskisten waarmee u zelf aan de slag
gaat, bijvoorbeeld over:
n	bijen n	voeding
n	vogels n	techniek
n	water n	energie

Materiaalzendingen waarmee u de 
natuur de klas in brengt, bijvoorbeeld 
over: 
n	vogels n	zaden
n	(tropische) producten n	kruiden

Excursies waarbij u met de klas naar
buiten gaat, bijvoorbeeld over:
n	kriebelbeestjes n	boerderij
n	sloot n	

seizoenen

Projecten zoals bijvoor-
beeld de warme truiendag 
en (zwerf)afval.

Overige materialen als onder-
steuning van uw eigen lessen, 
bijvoorbeeld:
n	dvd’s 
n	boeken 	

n	opgezette dieren
n	veldwerkmaterialen 

Natuur- en milieueducatie voor scholen in de 
gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, 
Wijk bij Duurstede, Woudenberg en Zeist vindt 
plaats vanuit Bezoekerscentrum De Boswerf in 
Zeist.
De Boswerf  is onderdeel van Team Natuur- en 
Duurzaamheidscommunicatie (NDC) van de Om-
gevingsdienst regio Utrecht.

NME
Contactpersonen: Annemarieke Holland  
en Judith Stoker
Bezoekadres (op afspraak): De Boswerf,  
Prins Bernhardlaan 3, 3708 BR Zeist
Postadres: Team NDC, Postbus13101,  
3507 LC Utrecht
Tel. Judith: 088 – 022 5083 (ma t/m do)
Tel. Annemarieke 088 – 022 5006 (ma, di, do)
E-mail: ndc@odru.nl
Website: www.boswerf.nl

Bezoekerscentrum 
Contactpersonen: Jan Mast, Mathilde Groothoff 
en Maaike Renting  
Bezoekadres: De Boswerf,  
Prins Bernhardlaan 3, 3708 BR  Zeist
Tel.: 030 – 69 22 393
E-mail: boswerf@odru.nl
Website: www.boswerf.nl

   @Boswerf

Samenwerking
Team NDC werkt samen met Vereniging Boerderij 
in de Kijker, Hoogheemraadschap de Stichtse 
Rijnlanden en diverse andere natuur- en milieu-
organisaties in de regio.
Team Natuur- en Duurzaamheidscommuni catie 
is onderdeel van de Omgevingsdienst regio 
Utrecht. Naast de gemeenten Bunnik, De Bilt, 
Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Wou-
denberg en Zeist, verzorgt het team ook NME in 
de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, 
Vianen en Woerden.

w w w . b o s w e r f . n l 

w w w . b o s w e r f . n l 

Contactgegevens



Kalender met landelijke acties
Uw leerlingen horen erover via het Jeugdjournaal en de sociale media. Wilt u op school aansluiten 
bij (landelijke) acties en evenementen? In deze kalender vindt u een kort overzicht. In onze 
nieuwsbrieven en op onze website vindt u een breder overzicht en meer informatie. Wij kunnen u 
adviseren en ondersteunen bij de aanpak hiervan en met lesmateriaal. 

wijzelf materialen en verschijnselen

techniekdieren

planten

seizoenen omgeving

U kunt 
boeken 
vanaf 
18 mei 2016

Hoe pakt u dat aan:
n Kies de NME-producten uit de NME- 

wijzer voor uw groep. Meer informatie over 
de producten is te vinden op  
www.boswerf.nl Ò onderwijsaanbod.

n Vul de gekozen NME-producten in op het 
papieren ‘inschrijfformulier NME-wijzer’. 

n Log met de inlognaam en het  
wachtwoord van uw school in op  
www.boswerf.nl Ò onderwijsaanbod.

n Reserveer de producten van uw keuze.
n Zorg dat het e-mailadres actueel is.  

U ontvangt een week voor aanvang van de 
uitleenperiode de handleiding per mail.

n U kunt na het reserveren een overzicht 
uitprinten via ‘bestellingen’. 

Heeft u vragen of opmerkingen?  
Neem gerust contact met ons op.

Telefoon: 088 – 0225083 (ma t/m do)
E-mail: ndc@odru.nl

Uitleen  
De uitleen van lesmaterialen vindt plaats vanuit 
bezoekerscentrum De Boswerf. Judith Stoker 
is hier van maandag t/m donderdag aanwezig 
voor al uw vragen. Op afspraak bent u welkom 
in onze mediatheek.
Gereserveerde lesmaterialen worden aan 
het begin van een uitleenperiode op school 
gebracht en aan het eind weer opgehaald. 
Ook materiaalzendingen worden afgeleverd op 
school.
Voor advies op maat kunt u terecht bij  
Annemarieke Holland.
Contactgegevens van Judith en Annemarieke 
vindt u op de achterkant.

Bezoekerscentrum De Boswerf is het hele jaar 
op dinsdag t/m vrijdag en op zondag geopend. 
U kunt er terecht voor bijvoorbeeld een juf-
fendag, schoolreisje of programma op maat. 
Reserveren kunt u rechtstreeks bij het bezoe-
kerscentrum. Contactgegevens vindt u op de 
achterkant. 

1 t/m 9 oktober
n Week van de smaak
Doe ook mee aan de lekkerste week van het jaar.
www.weekvandesmaak.nl

10 oktober
n Dag van de duurzaamheid
Duurzame activiteiten door het hele land.
www.dagvandeduurzaamheid.nl

27, 28 & 29 januari 
n Nationale tuinvogeltelling 
Tel de vogels in je tuin of op het schoolplein.
www.tuinvogeltelling.nl

3 februari 
n Warme truiendag
Zet de verwarming een graadje lager.
www.warmetruiendag.nl

maart t/m juli
n Beleef de lente junior
Volg broedende vogels met de webcam  
in hun nest.  
www.beleefdelentejunior.nl

15 maart
n Nationale Boomfeestdag
Planten, knotten en snoeien in je eigen  
omgeving.
www.boomfeestdag.nl

25 maart
n Landelijke Opschoondag
Doe mee en maak de schoolomgeving 
schoon. 
www.supportervanschoon.nl

29 juni
n Modderdag
Lekker met je handen en voeten in de modder.
www.modderdag.nl

2016 2017

Groep 1 en 2 domein product

Alles voor een pannenkoek leskist

Baby in de klas leskist

Bouwen                                     leskist   

Geluiden                                    leskist   

Kijk naar jezelf leskist

Op de been voor kabouter Jubelteen leskist

Slakken leskist

Smaaklessen leskist

Spelen met water leskist

Zij-Zoent-Je                               leskist            

Kikkerdril materiaalzending

Uit de bol gaan materiaalzending 

Vogelrestaurant materiaalzending

Julia en de grijze wolven  excursie (Boswerf)

Kabouterpad - voorjaar                  excursie (Boswerf)                     

Warme truiendag project

Zwervend afval project

Groep 3 en 4 domein product

De verdwaalde boom leskist

Ikzelf Nieuw leskist

Koos Konijn                                 leskist 

Kriebelbeestjes leskist

Magneten leskist                        

Slimme sluiting                          leskist   

Smaaklessen leskist

Tante Door’s buitenboek leskist

Tijd voor tijd leskist                

Water - drijven en zinken Nieuw leskist

Weerpad leskist

Kikkerdril materiaalzending

Oogstfeest materiaalzending  

Zaden om te zaaien                     materiaalzending  

Beleef de herfst met Erik Eekhoorn excursie (Boswerf)

De koeien van Boer Jan excursie (boerderij)

Ribbeltje zoekt een droomhuis                             excursie (Boswerf)

Warme truiendag project

Zwervend afval project

Groep 5 en 6 domein product

Alle hens aan dek leskist                

Bezige bijen leskist

Decibellen om je oren                 leskist                

Dorstlessen leskist                

Geheimzinnige poeders leskist                

Het reizend waterlab                 leskist                

Het weerbericht             leskist                        

Over de brug leskist                

Papier maken leskist

Smaaklessen leskist

Uilen leskist                

Waterslak zoekt woonruimte leskist

Brood aan de basis materiaalzending

Kikkerdril materiaalzending

Vlijtig Liesje materiaalzending

Kruidje-roer-me-maar Nieuw excursie (Boswerf)

Los in het herfstbos  excursie (Boswerf)

Robin Hood  excursie (Boswerf)

Superboer excursie (boerderij)

Watersafari excursie (op locatie)

Warme truiendag project

Zwervend afval project

Groep 7 en 8 domein product

Braakballen Nieuw leskist

De achtbaan leskist                

De auto leskist

Elektriciteit Nieuw leskist

Energie(k) leskist

Energieke klas leskist

Het Weer leskist

Kaarsenmakerij leskist                

Plasticsoep = linke soep! Nieuw leskist

Smaaklessen leskist

Vogeltrek                                     leskist                

Waterkringloop leskist               

Zeepbellen leskist               

Kikkerdril                                       materiaalzending      

Kracht van kruiden materiaalzending  

Tropische producten materiaalzending  

Check je melkpak Nieuw excursie (boerderij) 

Herfstkompastocht excursie (Boswerf)

Warme truiendag project               

Zwervend afval project               


