N AT U U R U I T L E E N K O F F E R

Gamela

Educatieve
natuurkoffer

Natuurpunt afdeling Aarschot
Uitleenvoorwaarden

De koffer is uitleenbaar per week
(maximum 2 weken).
Bij afhaling betaalt U 50 euro waarborg
en 5 euro per week.

- Gamela, de bijenkoningin -

Begeleiding

Bij ieder gebruik van de koffer dient
steeds een leerkracht aanwezig te zijn.
Er is begeleiding mogelijk met een
natuurgids of conservator.
Hiervoor dient u 35 euro te betalen.
Het bedrag van 35 euro dient gestort op
rekeningnummer 432-6200961-88 van
Natuurpunt Aarschot met vermelding
begeleiding bij wandeling Gamela.

© Staf De Roover

Hoe uitlenen

1. Vooraleer schriftelijk in te schrijven
informeert U best telefonisch of via
mail met onze contactpersoon Linda
Scheerens op tel.nr. 016/56 35 99, email: linda.ronny@skynet.be
2. Natuurpunt Aarschot reserveert dan
deze periode.
3. U stuurt het reservatieformulier naar
onze contactpersoon minstens 7 dagen
voor de afgesproken datum.
4. Op de afgesproken datum en uur
komt u de materiaalkist afhalen in
ons educatief lokaal (adres wordt u
telefonisch meegedeeld) en tekent u de
ontleningsovereenkomst.

Uit te lenen door lagere scholen voor
jongeren van 6 tot 12 jaar

“Help
‘Gamela, de bijenkoningin’
en haar volk overleven!”
Wat is de bedoeling?

Wij stellen u materialen ter beschikking
waarmee u in de klas en daarna in de
natuur veldwerk kan verrichten.
De materiaalkist biedt de mogelijkheid
om niet alleen het leven van de wilde
bijen te leren kennen, maar ook
planten, bomen, insecten, vogels te
leren herkennen.

NAAM:
ADRES:

TEL:
INSTELLING:

Graag ontleen ik de natuurkoffer ‘Gamela’
Van

(±

uur)

Tot

(±

uur)

Bij afhaling betaal ik de waarborgsom van 50 euro
en de ontleenprijs van 5 euro per week. Ik ben
verantwoordelijk voor verlies of schade aan de
voorwerpen gedurende de ontleningstermijn.
Natuurpunt afdeling Aarschot is niet verantwoordelijk voor ongevallen en schade bij het
gebruik van deze veldkoffer.
DATUM:
NAAM:
HANDTEKENING:

Linda Scheerens-Franseliniestraat 15c-3201 Langdorp
linda.ronny@skynet.be

Voor wie is ze bestemd?

Met de uitleg en de hulpmiddelen in
deze koffer kunnen de kinderen van
6 tot 12 jaar (1ste tot en met 6de
leerjaar) nagaan of een terrein genoeg
overlevingskansen biedt voor insecten
en wilde bijen in het bijzonder.

Wat kan u er mee doen?

Met de kledij, aangepaste opdrachten
en spelletjes kunnen de leerlingen
zich inleven in de wereld van deze
insecten, hun relatie met andere dieren,
planten, poelen, beken en andere
landschapselementen ontdekken.
Het wordt een zoektocht naar zuiver
water, nectar, stuifmeel, hars en
nestgelegenheid voor de wilde bijen..
Dit spel kan in ieder stukje natuur
gespeeld worden, als er water, bomen
en planten aanwezig zijn is de locatie
bruikbaar.

INHOUD EDUCATIEVE KOFFER

Na telefonisch contact of mail
te versturen naar adres onderaan.

EDUCATIEVE NATUURKOFFER

Inschrijving - Reservatie

Gamela,
de bijenkoningin
CD-ROM

CD-rom met alle gegevens +
powerpointpresentatie om te gebruiken
in de klas.

KLEDIJ

Kledij voor 24 kinderen (ook maskers
of ‘brillen’): bijenkoningin, werksters en
darren, spin, vogel, vlinder, wespen.

HULPMIDDELEN

Hulpmiddelen bij de 13
spelopdrachten:
- 13 platen (A3-formaat) met info
en spelopdracht.
- Zoekkaarten voor planten,
bomen, vlinders, vogels, hommels,
waterdieren,…
- Mini-korf + kastje met holle stengels
voor wilde bijen
- Netjes, loupepotjes, kompas,
doek, touw, blinddoekjes, dassen,
houten bord met bijencellen,
kunststofbolletjes voor stuifmeel, hars
en nectar.
- Katoenen tassen: om al het materiaal
mee te nemen op het terrein.

