Natuurtuin – groep 6
Doel:
Het doel van de excursie is verwondering te wekken over de (eigenschappen van)
planten en bomen die je in een natuurtuin zoal aan kunt treffen. Kennis van
plantennamen overbrengen achten wij in deze excursie van minder belang.
De excursie is bestemd voor groep 6 en duurt ongeveer een uur (exclusief reistijd).
Verloop van de excursie:
De klas wordt door vrijwilligers van De Groene Basis opgewacht in park Rusthout,
Noordsingel 3, 2264 EK Leidschendam. De keuze voor Rusthout boven een park in de
buurt van school heeft te maken met het feit dat Rusthout ooit als heemtuin is
aangelegd. Het is nu wat verwaarloosd maar verschillende biotopen met hun
kenmerkende planten komen er nog voor. Midden in het park bevindt zich de Stadstuin,
een bezoek hieraan maakt geen deel uit van de excursie (niet altijd open, vnl.
kweekplanten).
De kinderen gaan in groepsverband met een vrijwilliger op ontdekkingstocht door het
park. De kinderen bekijken, voelen, ruiken allerlei wilde planten en bomen die je in de
natuurtuin kunt aantreffen en ze worden geprikkeld om daaraan bijzonderheden te
ontdekken. Voor elk groepje is een begeleider van school nodig.
Nota bene:
Alleen bij heel slecht weer neemt De Groene Basis contact op om een excursie af te
blazen. Als de leerkracht wegens het weer de excursie wenst af te zeggen, kan hij of zij
contact zoeken via het op het toewijzingsformulier vermelde telefoonnummer of emailadres.
Voorbereiding voor de leerkracht:
- de klas indelen in het aantal groepen dat op het toewijzingsformulier is aangegeven,
en voor elke groep een begeleidende ouder regelen.
- de ouders vragen de kinderen passende, evt. warme kleding en (waterdichte)
schoeisel aan te laten trekken.
- mobiele telefoons graag op school laten!
- de ouders vragen na afloop hun kinderen op teken te controleren (zie
www.rivm.nl/tekenbeet).
De rest wordt ter plekke door de vrijwilligers van De Groene Basis geregeld!
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