Producten Milieueducatie voor kinderopvang -PO
op www.denhaag.nl/jaarprogramma

Milieueducatie is er ook voor kinderopvang. Op www.milieueducatiedenhaag.nl (PO = Primair onderwijs) vind je onder het kopje
kinderopvang informatie over de mogelijkheden. Wil je een leskist of andere materialen lenen of een
RESERVEER
activiteit aanvragen bij Milieueducatie? Stuur dan een mail aan berthe.schipper@denhaag.nl.

ZELF-DOE-ACTIVITEITEN
Thema Product 2020-2021
Zintuigenspel in de ontdektuin
Bezoek aan de Stadsboerderij
Peuterkist-kip op de Stadsboerderij

TIJDIG

doelgroep

2-8 jaar
Alle leeftijden
2-5 jaar

U ITLEEN DI EREN
Dieren worden uitgeleend op dinsdag t/m vrijdag en
moeten zelf gehaald en gebracht worden van-naar de
Stadsboerderij.
cavia
konijn
kip
SEIZOENSPRODUCTEN
Product 2020-2021
Champignon kweekpakket 27-28-29 oktober
€ 9,00 reserveren vóór 5 oktober
Kikkerdril rond 1 april
Voorjaarsmarkt 9 t/m 11 maart Zuiderpark
LESKISTEN EN MATERIALEN
Thema Product 2020-2021
Alles voor een pannenkoek
Natuurlijk energie!
Herfst, met de rugzak erop uit
Kaas maken
Kabouters wijzen de weg
Kleine diertjes zoeken
Papier maken
Slakken
Water Leeft; slootonderzoek
Zwerfvuilset
Bomenonderzoek

Doelgroep

Alle leeftijden
Alle leeftijden
Leerkrachten en pedagogische medewerkers

Doelgroep
2-8 jaar
4-12 jaar
4-12 jaar
10-12 jaar
2-6 jaar
4-12 jaar
8-12 jaar
2-8 jaar
6-12 jaar
4-12 jaar
8-12 jaar

Meld je aan via de website van de landelijke dag. Milieueducatie heeft passend materiaal en leskisten beschikbaar.
Thema LAN DELIJ KE DAGEN
Tip
Website landelijke dag-week
Datum
www.nederlandschoon.nl Opschoondag
19 september 2020
Leen zwerfvuilset
www.buitenlesdag.nl
22 september 2020
Leen Educatieve buitenkoffer
www.kraanwaterdag.nl
23 september 2020
www.boomfeestdag.nl
inhaaldag najaar + 17 maart 2021
Leen Bomenonderzoek
www.tuinvogeltelling.nl
www.warmetruiendag.nl
Vragen over het aanbod of reserveren, mail naar:
berthe.schipper@denhaag.nl
of
milieueducatie.po@denhaag.nl o.v.v. kinderopvang
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januari 2021
5 februari 2021

Download het inspiratieboek
afval en grondstoffen
voedsel
groen en biodiversiteit
water
openbare ruimte
klimaat en energie

Aan deze les zijn
kosten verbonden

19-06-2020 11:06

Het ophalen en terugbrengen van de materialen

Afmelden

• In overleg met Milieueducatie kunnen de materialen

• Kun je door omstandigheden de materialen niet ophalen

opgehaald en teruggebracht worden op het Milieu Educatief

of terugbrengen op de afgesproken dag en tijdstip dan

Centrum (MEC) Zuiderpark

verzoeken wij dringend dit zo spoedig mogelijk door te geven

• Het ophalen is op het MEC Zuiderpark altijd op dinsdag
tussen 9-12 uur. Het terugbrengen is altijd op vrijdag tussen
9-12 uur.
• In de vakanties zijn de ophaal- en terugbrengtijden in overleg.

aan het Milieu Educatief Centrum
• Haal je zonder tegenbericht de gereserveerde materialen niet
op dan brengen wij een bedrag van €10,00 in rekening.
• Kun je door omstandigheden een afspraak voor een boerderijbezoek niet nakomen dan verzoeken wij dringend dit tijdig te

Verantwoordelijkheid t.a.v. de materialen
•

melden aan desbetreffende boerderij.

Vóór de activiteit controleer je of alles compleet is.

• Mocht de boerderij door omstandigheden plotseling dicht

Zo niet, dat bel je met het Milieu Educatief Centrum

zijn op het moment van de afspraak dan nemen wij zo

• Ná de activiteit controleer je of alles nog compleet is.
Zo niet dan zorg je zelf voor vervanging.

snel mogelijk contact op om dat te melden en een nieuwe
afspraak te maken.

Bij problemen overleg je met Milieueducatie.
• Ná de activiteit controleer je of er materialen kapot zijn

Adressen en telefoonnummers:

gegaan. In dat geval wordt met Milieueducatie afgesproken

Milieu Educatief Centrum Zuiderpark

wie voor de vervangende materialen zorgt en wie dat betaalt.

Vreeswijkstraat /Anna Polakweg 7
Den Haag
070- 353 29 96
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