Producten Milieueducatie
op www.denhaag.nl/jaarprogramma

Deze lijst helpt u bij het kiezen van de gewenste producten. Via de website www.denhaag.nl/jaarprogramma
kunt u zich inschrijven met behulp van uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Op de voorpagina van de website zijn alle streeplijsten ook digitaal te vinden.
THEMA

PRODUCT 2018-2019

SOORT

Bezoek aan de stadsboerderij - najaar

begeleide les

Bezoek aan de stadsboerderij - voorjaar

begeleide les

Lieveheersbeestjespad
Zintuigenspel in de ontdektuin
Zelfstandig tuinieren- bij de school
Zelfstandig tuinieren- bij Milieueducatie
NatuurWijs €

zelf-doe-les
zelf-doe-les
zelf-doe-les
zelf-doe-les
begeleide les,
andere
organisatie
begeleide les,
andere
organisatie
begeleide les,
andere
organisatie

Gastles straatveger

Gastles archeoloog; aan tafel!

WEBSITE

www.milieueducatiedenhaag.nl/site/bezoekaande
stadsboerderij
www.milieueducatiedenhaag.nl/site/bezoekaande
stadsboerderij

www.milieueducatiedenhaag.nl/site/tuinieren
www.milieueducatiedenhaag.nl/site/tuinieren
www.natuurwijs.nl

1/2
GROEP

1-2
1-2
1-2
1 t/m 5
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8

1 t/m 8

1 t/m 8

GEEF BIJ LES- EN KEUZEKISTEN EN DI EREN U ITLEEN GEWENSTE PERIODE A AN
Alles voor een pannenkoek
Herfst met de rugzak erop uit! • 1-2
Kabouters wijzen de weg
Kikkerpad
Afval - De klieners • 1-2
Afval bakfiets De Klieners
Natuurlijk energie! • 1-2
Scharrelen met de kip
Uitleen kip
Kleine diertjes zoeken
Educatieve buitenkoffer
Zwerfvuilset
Smaaklessen
Vogels kijken
Champignonpakket
Let op bestellen vóór 8 okt. 2018
Voorjaar • 1-2
Bloembollenpakket
Let op bestellen vóór 14 okt. 2018
Kikkerdrilpakket - aquariumbakje €
Uitleen konijn
Uitleen cavia
Meedoen met buitenlesdag 2 apr. 2019
Meedoen met warmetruiendag - 15 feb. 2019
Gebruik Veldwerkcentrum en/of ontdektuin
Natuurbeleving op het schoolplein
afval en grondstoffen
voedsel
groen en biodiversiteit
water
openbare ruimte
klimaat en energie

leskist
leskist
leskist
leskist
leskist
materiaal
leskist
leskist
dierenuitleen
leskist
leskist,
materiaal
materiaal
materiaal
materiaal
materiaal

1-2
1-2
1-2
1-2
www.milieueducatiedenhaag.nl/site/klieners
1-2
www.milieueducatiedenhaag.nl/site/klieners
1 t/m 8
www.energiegenie.nl
1-2
1-2
1 t/m 8
1 t/m 6
www.milieueducatiedenhaag.nl/site/hupnaarbuiten 1 t/m 8

www.smaaklessen.nl
www.tuinvogeltelling.nl/voor-scholen

1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8

materiaal
materiaal

www.milieueducatiedenhaag.nl/site/Voorjaar
www.milieueducatiedenhaag.nl/site/Voorjaar

1-2
1 t/m 8

materiaal
dierenuitleen
dierenuitleen
ondersteuning
ondersteuning
locatie
ondersteuning

www.milieueducatiedenhaag.nl/site/Voorjaar

1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8

www.buitenlesdag.nl

www.warmetruiendag.nl
www.onsgroeneschoolplein.nl

Aan deze les zijn kosten verbonden

naam aanvrager:
g r o e p :		
emailadres aanvrager:

Het is belangrijk dat het e-mailadres klopt. Naar dit adres gaat via ons digitale systeem de uitnodiging van de les.
Zorg dat de juiste personen op de hoogte zijn! Dat wilt u toch ook?

WAT WIL IK
AANVRAGEN?

Producten Milieueducatie
op www.denhaag.nl/jaarprogramma

Deze lijst helpt u bij het kiezen van de gewenste producten. Via de website www.denhaag.nl/jaarprogramma
kunt u zich inschrijven met behulp van uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Op de voorpagina van de website zijn alle streeplijsten ook digitaal te vinden.
THEMA

PRODUCT 2018-2019

SOORT

Leven onder de grond
Bijen
Zintuigenspel in de ontdektuin
Zelfstandig tuinieren- bij de school
Zelfstandig tuinieren- bij Milieueducatie
NatuurWijs- speciaal aanbevolen voor groep 4 €

begeleide les
zelf-doe-les
zelf-doe-les
zelf-doe-les
zelf-doe-les
begeleide les,
andere
organisatie
begeleide les,
andere
organisatie
begeleide les,
andere
organisatie
vrij bezoek

Gastles straatveger

Gastles archeoloog; aan tafel!

Op kraamvisite, vrij bezoek aan de stadsboerderij

3/4

WEBSITE

GROEP

www.milieueducatiedenhaag.nl/site/tuinieren
www.milieueducatiedenhaag.nl/site/tuinieren
www.natuurwijs.nl

3-4
3-4
1 t/m 5
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8

1 t/m 8

1 t/m 8

www.milieueducatiedenhaag.nl/site/bezoekaande
stadsboerderij

3-4

GEEF BIJ LES- EN KEUZEKISTEN EN DI EREN U ITLEEN GEWENSTE PERIODE A AN
Herfst met de rugzak erop uit! • 3-4
Pret onderweg - educatief spel
De straat van mijn school

leskist
leskist
leskist

Slootonderzoek Water Leeft
Afval - De klieners • 3-4
Afval bakfiets De Klieners

leskist
leskist
materiaal

Natuurlijk energie! • 3
Natuurlijk energie! • 4-5
Kip; vlees, veren en eieren
Uitleen kip
Kleine diertjes zoeken
Slakken
Educatieve buitenkoffer

leskist
leskist
leskist
dierenuitleen
leskist
leskist
leskist,
materiaal
materiaal
materiaal
materiaal

Zwerfvuilset
Smaaklessen
Vogels kijken

3-4
3-4
3-4
www.milieueducatiedenhaag.nl/site/klieners
www.milieueducatiedenhaag.nl/site/klieners
www.energiegenie.nl
www.energiegenie.nl

www.milieueducatiedenhaag.nl/site/
hupnaarbuiten
www.smaaklessen.nl
www.tuinvogeltelling.nl/voor-scholen

3
4-5
3-4
1 t/m 8
1 t/m 6
3-4
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8

Champignonpakket
Let op bestellen vóór 8 okt. 2018
Voorjaar • 3-4
Bloembollenpakket
€Let op bestellen vóór 14 okt. 20178
Kikkerdrilpakket - aquariumbakje €
Uitleen konijn
Uitleen cavia
Meedoen met buitenlesdag 2 apr. 2019
Meedoen met warmetruiendag - 15 feb. 2019
Gebruik Veldwerkcentrum en/of ontdektuin

www.milieueducatiedenhaag.nl/site/Voorjaar
www.milieueducatiedenhaag.nl/site/Voorjaar

3-4
1 t/m 8

materiaal
www.milieueducatiedenhaag.nl/site/Voorjaar
dierenuitleen
dierenuitleen
ondersteuning www.buitenlesdag.nl
ondersteuning www.warmetruiendag.nl
locatie

1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8

Natuurbeleving op het schoolplein

ondersteuning www.onsgroeneschoolplein.nl

1 t/m 8

afval en grondstoffen
voedsel
groen en biodiversiteit
water
openbare ruimte
klimaat en energie

materiaal

3 t/m 8
3-4
1 t/m 8

materiaal
materiaal

1 t/m 8

Aan deze les zijn kosten verbonden

naam aanvrager:
g r o e p :		
emailadres aanvrager:

Het is belangrijk dat het e-mailadres klopt. Naar dit adres gaat via ons digitale systeem de uitnodiging van de les.
Zorg dat de juiste personen op de hoogte zijn! Dat wilt u toch ook?

WAT WIL IK
AANVRAGEN?

Producten Milieueducatie
op www.denhaag.nl/jaarprogramma

Deze lijst helpt u bij het kiezen van de gewenste producten. Via de website www.denhaag.nl/jaarprogramma
kunt u zich inschrijven met behulp van uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Op de voorpagina van de website zijn alle streeplijsten ook digitaal te vinden.
THEMA

PRODUCT 2018-2019

SOORT

Ontdekkend tuinieren
Ontdekkend tuinieren - compact
Herfstexcursie
Zintuigenspel in de ontdektuin
Zelfstandig tuinieren- bij de school
Zelfstandig tuinieren- bij Milieueducatie
Stilte naast de stad, bezoek aan de boer
(Vockestaert)

begeleide les
begeleide les
begeleide les
zelf-doe-les
zelf-doe-les
zelf-doe-les
begeleide les,
andere
organisatie
begeleide les
begeleide les,
andere
organisatie
begeleide les,
andere
organisatie
begeleide les,
andere
organisatie
begeleide les,
andere
organisatie
begeleide les,
andere
organisatie
begeleide les,
andere
organisatie

Bewaarde land €
Door de ogen van de boswachter

Van bron tot kraan (Dunea) €

Speuren naar sporen (Dunea)

NatuurWijs €

Gastles straatveger

Gastles archeoloog; aan tafel!

5/6

WEBSITE

GROEP

www.milieueducatiedenhaag.nl/site/tuinieren
www.milieueducatiedenhaag.nl/site/tuinieren
www.vockestaert.nl/vockestaert-junior

5-6
5-6
5-6
1 t/m 5
1 t/m 8
1 t/m 8
6 t/m 8

5-6
5-6

www.dunea.nl/duinen/activiteiten/schoolexcursies

5-6

www.dunea.nl/duinen/activiteiten/schoolexcursies

5-6

www.natuurwijs.nl

1 t/m 8

1 t/m 8

1 t/m 8

GEEF BIJ LES- EN KEUZEKISTEN EN DI EREN U ITLEEN GEWENSTE PERIODE A AN
Herfst met de rugzak erop uit! • 5-6
Papier maken
Slootonderzoek Water Leeft
Afval - De klieners • 5-6
Afval bakfiets De Klieners
Natuurlijk energie! • 4-5
Natuurlijk energie! • 6-7-8
Meterbox voor energieke scholen
Er als de kippen bij zijn
Uitleen kip
Kleine diertjes zoeken
Bomen • 6
Strandkoffer
Weer en klimaat
Educatieve buitenkoffer
Technieken uit de natuur
Zwerfvuilset
Haagse Hapjes, archeologie
Smaaklessen
Vogels kijken
Stadsnatuur
2de hands
Kouseband
Speelruimte
Windenergie
Aan deze les zijn kosten verbonden

leskist
leskist
leskist
leskist
materiaal
leskist
leskist
leskist
leskist
dierenuitleen
leskist
leskist
leskist
leskist
leskist,
materiaal
materiaal
materiaal
leskist
materiaal
materiaal
keuzekist
keuzekist
keuzekist
keuzekist
keuzekist

5-6
5-6
3 t/m 8
www.milieueducatiedenhaag.nl/site/klieners
5-6
www.milieueducatiedenhaag.nl/site/klieners
1 t/m 8
www.energiegenie.nl
4-5
www.energiegenie.nl
6 t/m 8
www.energiekescholen.nl
5 t/m 8
5-6
1 t/m 8
1 t/m 6
6
5-6
5 t/m 8
www.milieueducatiedenhaag.nl/site/hupnaarbuiten 1 t/m 8

www.smaaklessen.nl
www.tuinvogeltelling.nl/voor-scholen
www.milieueducatiedenhaag.nl/site/keuzekisten
www.milieueducatiedenhaag.nl/site/keuzekisten
www.milieueducatiedenhaag.nl/site/keuzekisten
www.milieueducatiedenhaag.nl/site/keuzekisten
www.milieueducatiedenhaag.nl/site/keuzekisten

5-6
1 t/m 8
6 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6

WAT WIL IK
AANVRAGEN?

5/6

Vervolg groep 5/6

THEMA

PRODUCT 2018-2019

SOORT

Champignonpakket
Let op bestellen vóór 8 okt. 2018
Voorjaar • 5-6
Bloembollenpakket
Let op bestellen vóór 14 okt. 2018
Kikkerdrilpakket - aquariumbakje €
Water en Klimaat in jouw straat

materiaal

Uitleen konijn
Uitleen cavia
Meedoen met buitenlesdag 2 apr. 2019
Meedoen met warmetruiendag - 15 feb. 2019
Gebruik Veldwerkcentrum en/of ontdektuin
Natuurbeleving op het schoolplein

afval en grondstoffen
voedsel
groen en biodiversiteit
water
openbare ruimte
klimaat en energie

WEBSITE

GROEP

1 t/m 8

materiaal
materiaal

www.milieueducatiedenhaag.nl/site/Voorjaar
www.milieueducatiedenhaag.nl/site/Voorjaar

5-6
1 t/m 8

materiaal
digitaal
materiaal
dierenuitleen
dierenuitleen
ondersteuning
ondersteuning
locatie
ondersteuning

www.milieueducatiedenhaag.nl/site/Voorjaar
www.watereducatie.nl

1 t/m 8
6-7-8

www.buitenlesdag.nl

www.warmetruiendag.nl
www.onsgroeneschoolplein.nl

Aan deze les zijn kosten verbonden

naam aanvrager:
g r o e p :		
emailadres aanvrager:

Het is belangrijk dat het e-mailadres klopt. Naar dit adres gaat via ons digitale systeem de uitnodiging van de les.
Zorg dat de juiste personen op de hoogte zijn! Dat wilt u toch ook?

1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8

WAT WIL IK
AANVRAGEN?

Producten Milieueducatie
op www.denhaag.nl/jaarprogramma

Deze lijst helpt u bij het kiezen van de gewenste producten. Via de website www.denhaag.nl/jaarprogramma
kunt u zich inschrijven met behulp van uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Op de voorpagina van de website zijn alle streeplijsten ook digitaal te vinden.
THEMA

7/8

PRODUCT 2018-2019

SOORT

WEBSITE

GROEP

Tuinbouw
Gastles tuinbouw op school
Jeugd Bakkie Fietsen - najaar €

begeleide les
begeleide les
begeleide les,
andere
organisatie

www.milieueducatiedenhaag.nl/site/tuinieren
www.milieueducatiedenhaag.nl/site/tuinieren
www.bakkiefietsen.nl

7-8
7-8
7-8

Jeugd Bakkie Fietsen - voorjaar €

begeleide les,
andere
organisatie

www.bakkiefietsen.nl

7-8

Stilte naast de stad, bezoek aan de boer

begeleide les,
andere
organisatie

www.vockestaert.nl/vockestaert-junior

6 t/m 8

Zelfstandig tuinieren- bij de school
Zelfstandig tuinieren- bij Milieueducatie
Zonne-energiepad
Determineer-speurtocht
Rioolles door Riolering, Water en Bodem

zelf-doe-les
zelf-doe-les
zelf-doe-les
zelf-doe-les
begeleide les,
andere
organisatie

www.milieueducatiedenhaag.nl/site/tuinieren
www.milieueducatiedenhaag.nl/site/tuinieren

1 t/m 8
1 t/m 8
7-8
7-8
7-8

NatuurWijs €

begeleide les,
andere
organisatie

www.natuurwijs.nl

1 t/m 8

Gastles straatveger

begeleide les,
andere
organisatie

1 t/m 8

Excursie HMS

begeleide les,
andere organisatie

7-8

Gastles archeoloog; aan tafel!

begeleide les,
andere
organisatie

1 t/m 8

GEEF BIJ LES- EN KEUZEKISTEN EN DI EREN U ITLEEN GEWENSTE PERIODE A AN
Herfst met de rugzak erop uit! • 7-8
Ontwerp je eigen wijk
Kaas maken
Slootonderzoek Water Leeft
Afval - De klieners • 7-8
Afval bakfiets De Klieners
Bordspel Vervoersmiddelen

Zwerfvuilset
Haagse Hapjes, archeologie
Smaaklessen
Vogels kijken

leskist
leskist
leskist
leskist
leskist
materiaal
educatief
bordspel
leskist
leskist
leskist
leskist
dierenuitleen
leskist
leskist
leskist
leskist,
materiaal
materiaal
leskist
materiaal
materiaal

Klassewater
Stadsvervoer

Meterbox voor energieke scholen
Natuurlijk energie! • 6-7-8
Praktisch techniek onderwijs; Groene energie
Kip, een veelzijdig dier
Uitleen kip
Bomen • 7
Visserijspel
Weer en klimaat
Educatieve buitenkoffer

www.milieueducatiedenhaag.nl/site/klieners
www.milieueducatiedenhaag.nl/site/klieners
www.energiekescholen.nl

7-8
7-8
7-8
3 t/m 8
7-8
1 t/m 8
7-8

www.energiekescholen.nl
www.energiegenie.nl

5 t/m 8
6 t/m 8
7-8
7-8
1 t/m 8
7-8
7-8
5 t/m 8
www.milieueducatiedenhaag.nl/site/hupnaarbuiten 1 t/m 8

www.smaaklessen.nl
www.tuinvogeltelling.nl/voor-scholen

1 t/m 8
6 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8

keuzekist
keuzekist

www.milieueducatiedenhaag.nl/site/keuzekisten
www.milieueducatiedenhaag.nl/site/keuzekisten

7-8
7-8

Opwarming

keuzekist

www.milieueducatiedenhaag.nl/site/keuzekisten

7-8

Prijzenslag

keuzekist

www.milieueducatiedenhaag.nl/site/keuzekisten

Haring

keuzekist

www.milieueducatiedenhaag.nl/site/keuzekisten

Aan deze les zijn kosten verbonden

7-8

WAT WIL IK
AANVRAGEN?

7/8

Vervolg groep 7/8

THEMA

PRODUCT 2018-2019

SOORT

Champignonpakket
Let op bestellen vóór 8 okt. 2018
Bloembollenpakket
Let op bestellen vóór 14 okt. 2018
Kikkerdrilpakket - aquariumbakje €
FET-fit

materiaal

Droge voeten
Water en Klimaat in jouw straat
Uitleen konijn
Uitleen cavia
Meedoen met buitenlesdag 2 apr. 2019
Meedoen met warmetruiendag - 15 feb. 2019
Gebruik Veldwerkcentrum en/of ontdektuin
Natuurbeleving op het schoolplein

afval en grondstoffen
voedsel
groen en biodiversiteit
water
openbare ruimte
klimaat en energie

WEBSITE

GROEP

1 t/m 8

materiaal

www.milieueducatiedenhaag.nl/site/Voorjaar

1 t/m 8

materiaal
digitaal
materiaal
digitaal
materiaal
digitaal
materiaal
dierenuitleen
dierenuitleen
ondersteuning
ondersteuning
locatie
ondersteuning

www.milieueducatiedenhaag.nl/site/Voorjaar
www.fetfit.nl

1 t/m 8
7-8

www.watereducatie.nl

7-8

www.watereducatie.nl

6-7-8

www.buitenlesdag.nl

www.warmetruiendag.nl
www.onsgroeneschoolplein.nl

Aan deze les zijn kosten verbonden

naam aanvrager:
g r o e p :		
emailadres aanvrager:

Het is belangrijk dat het e-mailadres klopt. Naar dit adres gaat via ons digitale systeem de uitnodiging van de les.
Zorg dat de juiste personen op de hoogte zijn! Dat wilt u toch ook?

1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8

WAT WIL IK
AANVRAGEN?

