
IVN Natuurschool
Schoolreisjes en excursies in de natuur



Ga mee met een excursie of schoolreisje van de Natuurschool! Een 
actieve dag in de buitenlucht, plezier beleven met je klas, uitwaaien en 
ook nog wat opsteken over de natuur. Natuurschoolgidsen staan voor 
de leerlingen klaar om ze een onvergetelijke ervaring te bieden.

Natuurschool locatie Noordwijk 
De duinen en het strand van 
Noordwijk bieden je ruimte, frisse 
zeelucht en weidse uitzichten. Je 
maakt kennis met het grootste 
natuurgebied van Nederland - 
de Noordzee - in Nationaal Park 
Hollandse Duinen. 

BO groep 1 t/m 8 en VO 
klas 1 t/m 3

Dag Noordzee!  
In Noordwijk bestaat het programma 
uit twee onderdelen:

Duinprogramma*
Speel actieve spellen in de 
duinen en maak op speelse 
wijze kennis met de vos, mier, 
wolf of eekhoorn!

Strandprogramma
Met de hele klas ga je vanaf 
het strand vissen met een 
groot sleepnet. Daarna 
bekijken we de bijzondere 
vondsten én spelen we nog 
een spel op het strand. 

*Klassen uit het VO bezoeken in 
plaats van het duinprogramma 
Naturalis. Voor groep 5/6 en 
7/8 van het BO is ook een 
combinatieticket met Naturalis 
mogelijk.

Natuurschool locatie 
Lauwersoog 
Bij laag water lopen op de bodem 
van werelderfgoed Waddenzee en 
met je voeten in het brakke water 
op zoek naar waterdieren, terwijl 
er een zeearend overvliegt. Beleef 
een topervaring in Nationaal Park 
Lauwersmeer.

BO groep 3 t/m 8 en VO 
klas 1 t/m 3

Dag Waddenzee! 
Het programma bestaat uit 3 
onderdelen:  

Steigervissen in de 
vissershaven: krabben vangen 
en garnalen pellen 

Lauwersoog
DAG WADDENZEE!

BO groep 3 t/m 8 & VO 
klas 1 t/m 3

Noordwijk aan Zee
DAG NOORDZEE! 

BO groep 1 t/m 8 & VO 
klas 1 t/m 3

Optie: speciaal programma i.c.m. het nieuwe Naturalis in Leiden

Wadlopen tijdens laagwater, 
bij hoogwater hebben we 
een alternatief programma* 

Hybiën: met speciale 
schepnetten vissen naar 
zoetwaterdiertjes en vis in 
het Lauwersmeer

*Leerlingen van het BO gaan bij 
hoogwater een zeearendnest 
bouwen in het bos. 

‘Het leukste 
schoolreisje dat ik 

ooit heb gehad!’ 

Isa, 9 jaar www.natuurschool.nl

http://www.natuurschool.nl


Erop uit met IVN Natuureducatie  
IVN Natuureducatie organiseert 
leuke en leerzame natuurkampen 
en schoolreisjes waarbij het 
ontdekken en beleven van de 
natuur centraal staan. Eén van 
deze locaties is de Natuurschool. 
Benieuwd naar ons verdere 
aanbod? Ga naar 
www.ivn.nl/primair-onderwijs/
erop-uit-met-de-klas 

‘Een dag met een 
gouden randje. 

Leren over de mier, 
spelletjes d.m.v. 
samenwerkings-

opdrachten, vissen 
met een sleepnet op 

het strand en dat 
allemaal met een 

super aardige gids.’ 

OBS de Tweemaster, Lisse

Meer informatie of boeken 
Ga naar www.natuurschool.nl of 
bel met 088 – 5003180

http://www.ivn.nl/primair-onderwijs/erop-uit-met-de-klas 
http://www.ivn.nl/primair-onderwijs/erop-uit-met-de-klas 

