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Jaarprogramma
2021-2022
Milieueducatie Primair Onderwĳ s

De proe� aarten
We gaan graag in gesprek met jullie om ons jaarprogramma 
toe te lichten en mee te denken over duurzaamheid en milieu-
educatie bĳ  jullie op school. Wĳ  leveren ook maatwerk.
Kies een proe� aart die bĳ  jullie past.

We kĳ ken er naar uit om jullie weer te 
ontmoeten.

Beste contactpersoon,

Het jaarprogramma 2021-2022 staat online. We hebben er een hele proeverĳ  van gemaakt voor dit jaar. Speciaal om de 
smaak weer te pakken te krĳ gen hebben we, naast ons reguliere aanbod, dit jaar proe� aarten voor een (hernieuwde) 
kennismaking met Milieueducatie. Leuke dingen die je met de klas of met collega’s kan gaan doen.

Plan het alvast in jullie eigen onderwĳ sjaarprogramma en reserveer tĳ dig, maar aanvragen kan het gehele jaar door.

Breng je lessen op smaak met Milieueducatie!

De streeplĳ sten
Het hele aanbod voor jouw groep in één oogopslag. Kruis aan wat 
je wilt aanvragen en reserveer via de website

Het aanvragen
Hieronder de persoonlĳ ke inlogcode van jullie school.

Jullie mening telt!
We stellen jullie mening zeer op prĳ s. Vul na het gebruik van 
onze producten het evaluatieformulier in. Scan de QR-code: 

snel en gemakkelĳ k in gebruik.

Berthe Schipper 
PO-scholen Segbroek en 
Loosduinen  
070 353 2996
  
Charlotte ‘t Hart
PO-scholen Haagse Hout, 
Leidschenveen en Ypenburg 
070 353 7789

Henke Nienhuis 
PO-scholen Centrum en 
Laak 
070 3532907

Mariette Nĳ ssen 
PO-scholen Escamp en 
Wateringse Veld 
070 353 2996

Pien Gelder
PO-scholen Scheveningen 
070 353 6790

Jeroen Bos
VO-scholen
070 353 9285

Lindske Klĳ n van Hulst
VO-scholen
070 752 8798

Rémon Dammers
VO-scholen
070 353 6535

www.milieueducatiedenhaag.nl Aanbod 
online

Aanvragen 
kan het 

hele jaar!
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EXPERIMENTEREN

Milieueducatie
Den Haag

@milieueducatiewww.denhaag.nl/jaarprogramma

Proef Milieueducatie | er valt  wat te kiezen!

www.denhaag.nl/nme

EXPERIMENTEREN
BoodschAPP safari
Een digitaal spel om duurzaam 
boodschappen te doen.

Groene energie
Een leskist in 3 delen;
Praktisch techniekonderwĳ s met 
aardwarmte, zonne-energie 
en windenergie.

Afval op school
Minder schoolafval, beter 
afval scheiden, schone school-
omgeving? Milieueducatie 
denkt met jullie mee.

landbouw

Watertafel
Een tafelgroot demonstratiemodel 
om te laten zien hoe water in de stad 
(niet) weg kan lopen na een � kse 
regenbui.

Lieveheersbeestjespad
Een wandeling vol belevenissen over 
de tuin met peuter- of kleutergroep.
Geheel vernieuwd!




