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Dierenmanieren 
(groep 4, 5 en 6)  
 
Welkom bij de speurtocht Dierenmanieren! 
Aan de hand van een verhaal leren de kinderen spelenderwijs hoe dieren leven en wat zij daarvan 
kunnen leren. 
 
Het verhaal gaat over twee kinderen, Roel en Isa, die verdwaald zijn in het bos. Het wordt al donker 
en koud. Moeten ze hier overnachten? Dat is best spannend, maar waarom eigenlijk? Dieren wonen 
toch ook in het bos! Via allerlei opdrachten bedenken de leerlingen wat ze nodig hebben om te 
overleven in het bos. Hoe kom je aan voedsel, hoe blijf je warm en kun je wel wat zien in het donker? 
Hoe overleef je de winter? Ze leren de geheime trucs van dieren. Kun je even ver springen als een 
kikker of voedsel zoeken als een merel? 
 
Wat staat de leerlingen te wachten?  
De speurtocht is in spelvorm. De kinderen krijgen een kar met 10 opdrachtkaarten + bijbehorende 
materialen. Elke opdrachtkaart gaat over een bepaald dier. Ze vertrekken vanaf een centrale plek 
(buitenplaats Boekesteyn) in groepjes van 5 kinderen met een begeleider. Elk groepje trekt een 
opdrachtkaart met een plattegrond waarop staat aangegeven waar ze de opdracht moeten uitvoeren. 
De opdrachtkaart bestaat uit 3 delen: een kort verhaal, een opdracht en daarna een reflectie. Dan 
keren ze weer terug naar de centrale plek en trekken een nieuwe kaart. De opdrachtkaart over de uil 
wordt achtergehouden om na afloop samen met de hele groep te doen. 
 
Om u een idee te geven van de opdrachten noemen we een paar voorbeelden: 
- balanceren als een eekhoorn 
- voelen als een mol 
- echolocatie als een vleermuis 
- verkering vragen als een roodborstje 
 
Doel  
Het idee is dat kinderen op een avontuurlijke manier in aanraking komen met de natuur en er van 
alles vinden.  
Ze zijn actief bezig met observeren, met oriënteren, en met het creatief verwerken van indrukken in 
de natuur. Hierdoor ontwikkelen de kinderen een positieve houding ten aanzien van de natuur. De 
tocht is naast het opdoen van kennis van de natuur meer gericht op natuurbeleving en actief bezig 
zijn. 



 
 

Aansluiting kerndoelen 
Door deelneming aan deze speurtocht kunt u een boeiende invulling geven aan de natuur- en 
omgevingslessen, die aansluiten bij de kerndoelen uit het basisonderwijs. 
 
Tijd  
De activiteit duurt 1 ½ uur. 
 
Kosten  
 € 2,20 per leerling. U kunt dit bedrag contant of via pin aan de balie betalen of per factuur achteraf. 
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 activiteit is geboekt. 
Wilt u in het reserveringsformulier onder opmerkingen de tijdsduur plaatsen waarop de groep in 
Speelnatuur van OERRR aanwezig zal zijn? 
 
Organisatie 

• Zorg dat de kinderen met gepaste kleding en schoeisel komen.  

• Verdeel de klas in kleine groepen (ongeveer 5 kinderen). De groepen lopen onder begeleiding 
van een ouder of leerkracht. Aangezien er groepjes van 5 kinderen worden gemaakt en het 
vervoer meestal per auto gaat met 3 á 4 kinderen moet er van te voren worden afgesproken 
welke auto’s er worden opgesplitst. Zorg dat de ouders weten hoe de wandelgroepjes zijn 
ingedeeld.   

• 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, ze kunnen hun rugzakjes 
achterlaten op een plek die is afgesproken met de baliemedewerkers. 

• 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.  

• Na de tocht levert u de rugzakjes weer in bij de balie.  

 
Extra info 

• 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. 
 
Met vriendelijke groet, 
Activiteitenteam 
Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek 
T (035) 656 30 80 
E jeugdgooienvechtstreek@natuurmonumenten.nl 
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