Natuurworkshops Amsterdamse Bos
voor het basisonderwijs

De Boswinkel Amsterdamse Bos
Openingstijden regulier bezoek: 10:00 - 17:00
Openingstijden schoolprogramma’s:
uitsluitend op afspraak 9:00 - 17.00
Bezoekadres: Bosbaanweg 5, 1182 DA Amstelveen
Postadres: Nieuwe Meerlaan 3, 1182 DB Amstelveen
Telefoon: 020 - 545 6100
(dinsdag t/m zondag van 10:00 - 17:00)
Email: deboswinkel@amsterdam.nl
Website: www.amsterdamsebos.nl
Facebook: www.facebook.com/amsterdamsebos
Neem contact op met De Boswinkel of kijk op de website voor
meer informatie.

Zoek Vind Leer Bekijk Vang

Kom naar het Amsterdamse Bos!
Maar liefst 1000 hectare groen in Engelse Landschapsstijl, vlakbij Amsterdam, met zeldzame dieren en planten, 200 km aan paden, de longen van Amsterdam,
zes miljoen bezoeken per jaar: een kleine greep uit het
indrukwekkende feitenlijstje over het Amsterdamse
Bos.
Het Bos is met recht een uniek stadsbos.
Het Amsterdamse Bos nodigt u van
harte uit om met uw klas een bezoek te brengen aan
ons prachtig groengebied. Ons educatief aanbod heeft
voor elk wat wils: van korte wandeling tot onderzoek
en van excursie tot speurtocht. Beleef het Bos binnen of
buiten, met kleuters en/of bijna-brugpiepers.
Mist u iets in het programma, heeft u een vraag of wilt
u uw klas aanmelden voor een van de activiteiten, bel
of mail ons dan. U vindt onze gegevens achterin deze
brochure. Wij hopen u binnenkort te begroeten in het
Amsterdams Bos.

Op stap met de boswachter

Kabouterpad

Op elke hoek een andere boom, een ander dier en
een ander verhaal. De boswachter vertelt over de
bomen, dieren en geschiedenis van het Bos.
Een speciaal thema of onderwerp is ook mogelijk.

Uw kleuters gaan op zoek naar boskabouters.
Elke kabouter die gevonden wordt geeft een opdracht
aan de kinderen. Hijĳlaat ze voelen,
ruiken of zoeken. U kunt in de herfst het buitenbezoek
combineren met een bezoek aan de kabouters
binnen De Boswinkel.

groep 1 t/m 8

Wanneer: 		
hele jaar door
Voor wie: 		
groep 1 t/m 8
Groepsgrootte: 		
max. 30 leerlingen
Duur: 			
circa 1 uur
Kosten: 			
€ 60,- per groep.
Wij vragen: 		
per 4-5 kinderen een
			volwassen begeleider

groep 1 en 2

Wanneer: 		
hele jaar door
Voor wie: 		
groep 1 en 2
Groepsgrootte: 		
max 30 leerlingen
Duur: 			
1 uur
Kosten: 			
€ 60,- per groep
Wijĳ vragen: 		
per 4-5 kinderen een
			volwassen begeleider
		

Seizoenspeurtocht
groep 3 t/m 8

Winter, lente, zomer, herfst, het hele jaar door kunt u
met uw klas buiten een speurtocht komen doen.
Tijdens zo’n speurtocht leren de kinderen van alles
over dieren, planten, de omgeving en z’n ze actief
bezig de natuur te ontdekken.
Het is mogelijk dit programma te combineren met een
bezoek aan De Boswinkel.

Wanneer: 		
het hele jaar door
Voor wie: 		
groep 3 t/m 8
Groepsgrootte: 		
maximaal 30 leerlingen
Duur: 			
1 uur
Kosten: 			
€ 60,- per groep
Wĳ vragen: 		
per 4-5 kinderen een
			volwassen begeleider
		

