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Op stap met Chris Konijn
(groep 1 en 2)
Welkom bij het programma Op stap met Chris Konijn.
De groep gaat naar het Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek van Natuurmonumenten.
Wat staat de kinderen te wachten?
Met maximaal 16 kinderen per groep gaan de leerlingen op pad met een natuurgids. Natuurbeleving
en ontdekkend leren staan centraal. De kinderen gaan veel spelletjes doen, ruiken, luisteren, voelen
en kijken naar de natuur. Ze worden gestimuleerd om samen te werken, ontdekkingen te doen en dit
aan elkaar te vertellen. Naast ontdekken is het belangrijk dat de kinderen genieten van de natuur.
De kinderen maken een kleine verzameling van wat er in de natuur zoal te vinden is en aan het eind
van de tocht maken ze daar een mooi natuurschilderij van. Een klein doosje met materialen gaat mee
naar huis. Het programma is afgestemd op de belevingswereld van kinderen van deze leeftijd.
Wat staat de begeleiding te wachten?
Er wordt van de begeleiders van het programma ”Op stap met Chris Konijn” verwacht dat ze actief
deelnemen aan het programma. U helpt mee om de groep bij elkaar te houden en u helpt actief mee
met de spelletjes die de kinderen doen.
Wilt u het aangeven als dit niet mogelijk is? Wij zorgen dan voor extra ondersteuners van het
programma.
Doel
• De kinderen ervaren op een speelse manier de natuur vanuit hun eigen belevingswereld.
• Ze zijn actief bezig met observeren en het creatief verwerken van deze beleving.
• D.m.v. spelopdrachten leren ze welke dieren er in het bos leven, hoe de bomen er uit zien en hoe
het bos er uit ziet, ruikt en voelt.
• Vanuit deze ervaring hoopt Natuurmonumenten dat de kinderen zorg dragen voor de natuur.
Aansluiting kerndoelen
Door deelneming aan deze excursie kunt u een boeiende invulling geven aan de natuur- en
omgevingslessen die aansluiten bij de kerndoelen uit het basisonderwijs.

Tijd
De tocht vindt altijd buiten plaats en duurt in overleg 1 tot 1 ¼ uur.

Kosten
€ 3,20 per kind. U kunt dit bedrag contant of via pin aan de balie betalen. Komt u om 9.30 uur dan
betaalt u na de tocht, komt u na 10.00 uur dan betaalt u voor de tocht. Per factuur achteraf is ook
mogelijk. Wilt u in het reserveringsformulier onder het kopje ‘eventuele opmerkingen’ aangeven of u
contant of per factuur wilt betalen en in dat laatste geval de factureringsgegevens hier plaatsen?
Voorwaarden:
Met het boeken van dit programma gaat u akkoord met onze voorwaarden, zie boekingspagina.
Speelnatuur van OERRR
Voor of na de tocht kunnen de kinderen nog gaan spelen in Speelnatuur van OERRR. Hier zijn geen
kosten aan verbonden aangezien er al een speurtocht is geboekt.
Wilt u in het boekingsformulier onder opmerkingen, de tijd aangeven waarbinnen de groep in
Speelnatuur van OERRR aanwezig zal zijn?
Organisatie
• Mocht u een bepaald thema willen behandelen tijdens de tocht, geef dit dan op tijd aan ons door.
We bekijken dan samen de mogelijkheden.
• Zorg dat de kinderen met gepaste kleding en schoeisel komen.
• Komt u om 9.30 uur dan is het bezoekerscentrum nog gesloten. De kinderen nemen hun
rugzakjes mee op de tocht. Het buitentoilet is geopend. Vergeet niet aan de begeleidende ouders
door te geven dat er een buitentoilet is.
• Komen de kinderen na 10 uur dan kunnen ze hun rugzakjes achterlaten op een plek die is
afgesproken met de baliemedewerkers. Graag de kinderen voor aanvang van de activiteit niet
mee nemen in het bezoekerscentrum (behalve voor toiletbezoek). Toiletten bevinden zich achter
de balie in de gang.
• De kinderen verzamelen op het voorplein van het Bezoekerscentrum.
• Zijn er meer dan zestien leerlingen, verdeel de klas dan in twee groepen.
• Elke groep heeft een eigen natuurgids en minstens één begeleider vanuit school.
• Mocht het u niet lukken om op tijd te komen, dan kunt u ons dit laten weten via het nummer 035
655 92 99.
• Bij erg slecht weer bestaat de mogelijkheid de speurtocht te verzetten.
Extra info
• De reservering is pas definitief nadat er een gids voor het programma is gevonden. Hoort u niets
van ons dan kan het programma normaal doorgang vinden. Kunnen we geen gids vinden dan
nemen we contact met u op.
• Bij grote parkeerdrukte kan het zijn dat de slagboom naar het weiland open staat. Deze is direct
na de grote heg aan het begin van de route naar het bos. Let u op auto’s die vanaf de
parkeerplaats oversteken naar het weiland.
• In Speelnatuur van OERRR bevindt zich ondiep water en een boomhut. Toezicht hierbij is
wenselijk. Speelnatuur van OERRR heeft wel een afzetting rondom.
• Houd er rekening mee dat er, vooral in de ochtend, meerdere scholen tegelijk aanwezig kunnen
zijn.
• Zorg er voor dat u, in geval van calamiteiten, een namenlijst beschikbaar heeft van alle
aanwezige kinderen.
• Geef aandacht aan tekencontrole na afloop van de tocht.
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