
Ga met je klas naar buitenGa met je klas naar buiten

en kom naar Doorn!en kom naar Doorn!

Reis door een Boom
in het Nationaal Bomenmuseum Gimborn



Reis door een Boom
in het Nationaal Bomenmuseum Gimborn

Kinderen moeten vaker buiten komen! Buiten bewegen kinderen meer, komen hun Kinderen moeten vaker buiten komen! Buiten bewegen kinderen meer, komen hun 
ogen tot rust, kunnen ze zich uitleven en hun belevingswereld vergroten. Buiten ogen tot rust, kunnen ze zich uitleven en hun belevingswereld vergroten. Buiten 
zijn in de natuur is goed voor de gezondheid en voor de ontwikkeling van zijn in de natuur is goed voor de gezondheid en voor de ontwikkeling van 
kinderen. Maar hoe pak je dat aan?kinderen. Maar hoe pak je dat aan?

Nationaal Bomenmuseum Gimborn en NatuurWijs maken het leerkrachten Nationaal Bomenmuseum Gimborn en NatuurWijs maken het leerkrachten 
gemakkelijk om met de klas naar buiten te gaan. Tijdens de natuurbelevingsactivi-gemakkelijk om met de klas naar buiten te gaan. Tijdens de natuurbelevingsactivi-
teit ‘Reis door een Boom’ leren kinderen spelenderwijs over de prachtige bomen in teit ‘Reis door een Boom’ leren kinderen spelenderwijs over de prachtige bomen in 
het arboretum van het Bomenmuseum, door zelf de bomen en de omringende het arboretum van het Bomenmuseum, door zelf de bomen en de omringende 
natuur te onderzoeken en beleven, onder begeleiding van een professionele natuur te onderzoeken en beleven, onder begeleiding van een professionele 
NatuurWijzer. Aansluitend kunnen de kinderen zich over de kleine natuur NatuurWijzer. Aansluitend kunnen de kinderen zich over de kleine natuur 
verwonderen in de grote ‘Boomhut van Max’ en spelen in de nieuwe natuur-verwonderen in de grote ‘Boomhut van Max’ en spelen in de nieuwe natuur-
speeltuin naast de boomhut. speeltuin naast de boomhut. 

ACTIE VOOR BASISSCHOLEN IN DE PROVINCIE UTRECHTACTIE VOOR BASISSCHOLEN IN DE PROVINCIE UTRECHT
Dankzij sponsoring van het Dik Groen Fonds kunnen basisscholen in de provincie Dankzij sponsoring van het Dik Groen Fonds kunnen basisscholen in de provincie 
Utrecht tegen een aantrekkelijke korting kennismaken met de NatuurWijs- Utrecht tegen een aantrekkelijke korting kennismaken met de NatuurWijs- 
activiteit ‘Reis door een Boom’.activiteit ‘Reis door een Boom’.

Waar:  in het Nationaal Bomenmuseum Gimborn in DoornWaar:  in het Nationaal Bomenmuseum Gimborn in Doorn
Voor wie:         groep 4 en 5 van de basisschoolVoor wie:         groep 4 en 5 van de basisschool
Wanneer: tijdens schooldagenWanneer: tijdens schooldagen
Tijden:  9.30 - 12.00 uurTijden:  9.30 - 12.00 uur
Aantal:  Aantal:  maximaal 30 kinderen met minimaal 2 begeleiders
Aanmelden: Aanmelden: stuur de contactgegevens van de school en 2 voorkeursdata 
  naar kinderen@bomenmuseum.nl  naar kinderen@bomenmuseum.nl
Meer info: www.bomenbiologie.nl en www.natuurwijs.nlMeer info: www.bomenbiologie.nl en www.natuurwijs.nl

eursdata eursdata


