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JANUARI 2017, UITGAVE VAN STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG EN STAATSBOSBEHEER

Organiseer je eigen
BoomfeestdagViering!
Op 22 maart 2017 viert Stichting Nationale Boomfeestdag haar 60-jarig
jubileum. In de 60 jaar dat Stichting Nationale Boomfeestdag bestaat,
hebben miljoenen basisschoolkinderen, dankzij de inzet van gemeenten
en de duizenden leerkrachten, in bijna al onze Nederlandse gemeenten ruim elf miljoen bomen geplant. Dit zijn omgerekend wel 2.500 voetbalvelden. Zo hebben de kinderen zelf een bijdrage geleverd aan een
gezonde wereld en hebben ze Nederland groener gemaakt. Een boom
planten onder schooltijd met je vriendjes en vriendinnetjes is een ervaring
die onvergetelijk blijkt. En… bij de laatste klimaattoppen is gebleken dat
bomen planten steeds belangrijker wordt om de kinderen van nu een
gezonde toekomst te garanderen.
Daarom willen we dat er nog veel meer kinderen
bomen planten, waar ze ook wonen, of dat nu
Nederland is of Australië! Daarom werkt Stichting
Nationale Boomfeestdagsamen met ‘One Tree per
Child’ (onetreeperchild.com). Dit is een organisatie
die er wereldwijd naar streeft om elk kind vóór zijn/
haar tiende verjaardag een eigen boom te laten
planten. Wij hebben jou, als leerkracht, nodig om de
wereld te laten zien hoe belangrijk het is dat ieder kind vóór zijn/haar
tiende verjaardag een eigen boom plant. Een boom planten is verbinding maken met de toekomst.

Staatsbosbeheer en kinderen:
een vanzelfsprekende combinatie
Minder dan 10% van de Nederlandse kinderen speelt regelmatig
buiten in de natuur, blijkt uit onderzoek van het CBS. En dat terwijl
binding met de natuur cruciaal is in hun ontwikkeling. Bij Staatsbosbeheer zien we het als onze maatschappelijke taak om kennis van,
en liefde voor de Nederlandse natuur bij te brengen. Dat doen we
door kinderen te stimuleren in de natuur te komen spelen, ervaren en
leren. Via speelbossen, gezinsactiviteiten en educatieprogramma’s
voor basisscholen onder begeleiding van deskundige boswachters
en jeugdvrijwilligers. Staatsbosbeheer is de moederorganisatie van
Stichting Boomfeestdag en heeft meerdere landelijk activiteiten voor
kinderen waaronder NatuurWijs en Natuursprong.
www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/jeugd-en-natuur

Los in ’t Bos app

Wil je ook meedoen?
Meld je dan aan via www.boomfeestdag.nl/doemee
Maar… je kan ook contact opnemen met jouw gemeente. De Boomfeestdag heeft in elke gemeente een contactpersoon! De contactgegevens kan je opvragen via info@boomfeestdag.nl

Met je klas de natuur in
De activiteiten van NatuurWijs zijn erop gericht om kinderen op hun
eigen manier kennis te laten maken met de natuur, en vanuit die ervaring een verbinding met de natuur aan te gaan. Tijdens een NatuurWijs buitendag bezoekt de klas met een gecertificeerde NatuurWijzer
een natuurgebied. Daar doen de kinderen afwisselende, uitdagende
activiteiten. In elke activiteit komen de componenten ‘ hart, hoofd en
handen’ terug. De kinderen doen basiskennis over de natuur op via
zelf doen, beleven en verwonderen. Ze ervaren de natuur met alle
zintuigen - zien, voelen, horen, ruiken en zelfs proeven. Deze levende kennis en bijzondere ervaring blijft ze bij. NatuurWijs draagt bij aan
meerdere kerndoelen uit het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de
wereld’ en werkt met de nieuwe leerlijn Natuur.
Voor meer informatie: www.natuurwijs.nl

Nog nooit was je zo dichtbij wilde dieren!
Help de boswachter, breng de jonge
dieren groot, maar kijkt uit voor de stroper!
De app ‘Los in ’t Bos’ is een spel dat gebruik
maakt van dezelfde techniek als Pokémon
Go. Ga naar buiten met je smartphone en
leer op een leuke manier over het belang
van bomen, dieren en bossen! De app is
gratis te downloaden voor Android en iOS!
Het spel is bedoeld voor kinderen
van groep 6, 7 en 8. Het maakt op onderzoek
gaan in tuin, park of bos heel aantrekkelijk voor leerlingen van de
bovenbouw. En natuurlijk leren ze ook hoe belangrijk bomen en dieren
zijn.
Los in ‘t Bos heeft 4 verschillende levels. In elk level moeten de kinderen
meer dieren grootbrengen. De app is te gebruiken bij bijvoorbeeld een
speurtocht of een uitstapje met de klas.
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Actief in de natuur

Natuursprong is een speel- en
beweegprogramma voor kinderen van 4 tot 12 jaar, in de
natuur. Op een actieve manier
brengen de activiteiten van
Natuursprong de kinderen in
contact met de natuur, waar
ze uitgedaagd worden om lekker te bewegen. Daarbij wordt bij de activiteiten gebruik gemaakt
van het ‘natuurlijk spelmateriaal’ in de omgeving. Denk aan losse takken, bladeren, boomstammen en stenen. Het gaat bij Natuursprong
niet om de prestatie, maar om het plezier, de beweging en de beleving. Natuursprong kan onder schooltijd dienen ter ondersteuning
van het sport- en beweegonderwijs.
Voor meer informatie: www.natuursprong.nl

Nieuwe website en webshop
Begin dit jaar is de nieuwe website van Stichting Nationale Boomfeestdag gelanceerd. Een fris nieuw ontwerp met een echt Boomfeestdagkarakter maakt de website toegankelijker én leuker voor jong en
oud! De webshop is gevuld met lespakketten, knutselmateriaal en
leuke gadgets voor de kids. Nieuwsgierig?
Neem snel een kijkje op www.boomfeestdag.nl/webshop
Boom-Oorkonde
Met de Boomfeestdag Boom-Oorkonde
ben je een echte bomenplanter en heb
je jouw boompje bijgedragen aan een
groenere wereld.
Wil je na het planten van je boom deze
door de jaren heen volgen? Download
de Lesbrief ‘Bomen Verbinden’ via
www.boomfeestdag.nl/lesmateriaal
en vul je eigen Bomenpaspoort in! De
Boom-Oorkondes worden verkocht
per set van 10 stuks. Prijs is € 9.95 per set.

ONE TREE PER CHILD

BOOMOORKONDE

Ik heb op
________
________
_
in mijn gemeen
te
________
________
_
meegedaan
aan de Boomf
eestdag,
en met mijn
BOOMPJE bijg
edragen
aan een gro
enere wereld!
Mijn naam is
________
________
_
en ik zit in gro
ep
________
________
_
van basisschoo
l
________
________
_

Volg je eigen
boom door
de jaren heen
echt Bomenpa
. Download een
spoort op boom
feestdag.nl/do
wnloads.

Vogelhuisje met verfsetje
Pimp je eigen vogelhuisje met verf en je eigen creatieve geest. Dit
kleine vogelhuisje is een echt knutselproduct
voor jong en oud. Leuk voor een doe-activiteit op school of als invulling voor een kinderfeestje. Voor verf hoef je zelf niet te zorgen,
want deze zit er al bij! Het houten vogelhuisje
is 8,5 cm bij 9 cm en 13 cm hoog en op de
zijkant zit een sticker met het Boomfeestdaglogo. Het vogelhuisje kost € 6,90 per stuk.

Staatsbosbehe er Spe el bossen
Staatsbosbeheer wil kinderen de ruimte geven om de natuur spelenderwijs te ontdekken. Daarom ontwikkelt Staatsbosbeheer terreinen
waar kinderen vrij kunnen spelen, klimmen en ravotten buiten de paden: de speelbossen. Staatsbosbeheer heeft inmiddels zo’n 35 speelbossen over heel Nederland en streeft ernaar dit aantal uit te breiden.
Spelen in de natuur stimuleert de creativiteit en sociale intelligentie bij
kinderen. Daarnaast is bewezen dat regelmatig buiten actief zijn overgewicht voorkomt. De speelbossen van Staatsbosbeheer zijn vrij toegankelijk tijdens schooltijden.
Voor meer informatie en een overzicht zie:
www.staatsbosbeheer.nl/speelbossen

Lesbrief 2017
Altijd willen weten wat een eekhoorn tijdens zijn jacht naar nootjes in
de bomen tegenkomt? Of zou je met de kids een bomenslinger willen
maken en een eigen Stoepkrijt-Bomentocht willen tekenen? Dat
kan want Stichting Nationale Boomfeestdag
maakt elk jaar een themalesbrief die je kan gebruiken
voor educatieve doe activiteiten in én buiten de klas. Het
thema van de lesbrief 2017 is
‘Bomen Verbinden’ en deze
is te downloaden via www.
boomfeestdag.nl/lesmateriaal

CONTACT BOOMFEESTDAG

CONTACT STAATSBOSBEHEER

Hart van Brabantlaan 16
5038 JL Tilburg
013-707 4850
info@boomfeestdag.nl
boomfeestdag.nl

Postbus 2
3800 AA Amersfoort
030-692 6111
info@staatsbosbeheer.nl
staatsbosbeheer.nl

Bladpers/Bloemenpers
Maak je eigen herbarium met deze mooie
bladpers! Met deze pers kun je bladeren of
bloemen drogen die je vindt in de natuur.
De bladpers is gemaakt van stevig hout.
Het leuke van dit materiaal is dat je het zelf
kunt beschilderen! De bladpers kost € 5,50
per stuk.

Partners Boomfeestdag

bp targetneutral

