
Bijschrift bij afbeel-

ding. 

Educatief programma  
     Almeerderhout 

Tot ziens!  

bij buitencentrum Almeerderhout! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KABOUTERPAD 
Niveau 
buitenschoolse opvang, groep 1, groep 2, groep 3  
Periode 
Het hele jaar mogelijk 
Kosten 
3,50 per leerling  
BOSWACHTERPAD 
Niveau 
buitenschoolse opvang, groep 3, groep 4, groep 5, 
groep 6  
Periode 
Het hele jaar mogelijk  
Kosten 
€3,50 per leerling  
ONTDEK  HET POLDERBOS! 
Niveau 
buitenschoolse opvang, groep 4, groep 5, groep 6, 
groep 7  
Periode 
Gehele jaar mogelijk. Roostermomenten niet passend? 
Mail ons  
Kosten 
€75 per groep excl. 21%btw / € 85,- incl. .21% btw  
KLIM! REN! SPRING! SPEUR! HOERA, HET BOS IN! 
Niveau 
Buitenschoolse opvang, groep 4, groep 5, groep 6, 
groep 7  
Periode 
Gehele jaar mogelijk. Roostermomenten niet passend? 
mail ons  
Kosten 
€66,11 excl. btw / €80,00 incl. 21% btw  
 
 

buitencentrum Almeerderhout 

 
Adres: Kemphaanlaan 4, 1358 AG Almere 
Telefoon: (036) 538 4416 
E-mail: Almeerderhout@staatsbosbeheer.nl 

Gratis workshop 

Ben je leerkracht of BSO begeleider, geef je dan op voor 

een gratis  kennismaking met het educatieve programma 

van Staatsbosbeheer. Mail of bel ons. 

 

 

 

Zuiderspeelbos 

Kom naar Speelbos Zuiderzee van Staatsbosbeheer en 

ontdek de waterwereld! Het speelbos bestaat uit vier 

speelplekken. Op de waterspeelplek kun je kliederen met 

water. Er zijn eilandjes, een trekpontje en een half gezon-

ken schip. Op de zandspeelplek klauter je over een half 

verzonken huisje. En zie je de vis die nog net met zijn 

kop boven het zand uitkomt? Dit is de natuuronderzoek-

plek, hier kun je bij de poel naar dieren speuren. Uitge-

speeld? Dan is het lekker uitrusten en wat eten op de 

picknickplek. 

Deze plek is gratis toegankelijk. 

 

 

Voor meer informatie en onze overige  

activiteiten kunt u kijken op-

www.hetknaagtinalmere.nl 



ONTDEK HET POLDERBOS! BE-
LEEF HET MET DE NATUURGIDS 
 

Ga buiten kijken, voelen, ruiken, luisteren 
en proeven! Leer zo hoe mensen en dieren 
leven op de zeebodem. Ontdek de planten 
en dieren! Proef het polderbos!  Bouw hut-
ten en dammen ! Ontdek in het bos hoe de 
dieren dat ook doen! Leren over natuur 
doe je ín de natuur! Dat blijft pas écht han-
gen. 

 

 

 

 

 

 

 

Een gids van Staatsbosbeheer begeleidt dit 
aantrekkelijke buitenprogramma in het 
Almeerderhout. 

‘Overleven op de zeebodem’ is speciaal voor het 
Almeerderhout ontwikkeld als onderdeel van 
het landelijke programma NatuurWijs van 
Staatsbosbeheer. Het programma daagt uit om 
de natuur zelf buiten te ontdekken. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ben jij uit het goede boswachtershout gesne-
den? Een echte natuurvriend? Een boswachter in 
spe? Dan kan Boswachter Bart van Staatsbosbe-
heer bij buitencentrum Almeerderhout jouw 
hulp gebruiken! Doe mee met deze ruige tocht 
voor stoere jongens en meiden. 
Met het hulpboswachtershandboek en hulpbos-
wachtersjas vol met gadgets ga je op pad. Bos-
wachter Bart laat je in dit handboek zien welke 
zes stappen jij moet doen om de Boswachter 
Academie te halen. 
Tijdens een stevige wandeling met een eigen 
begeleider door de Stadsbossen van Almere leer 
je de natuur ontdekken. Maak kennis met de 
werkzaamheden van de boswachter en help hem 
zo een handje! Heb je alle opdrachten goed 
doorlopen? Dan ben jij de extra paar ogen en 
oren in het veld. 

HULPBOSWACHTER  

 

KLIM! REN! SPRING! 
SPEUR! HOERA, 
HET BOS IN! 

Lekker spelen en bewegen in het bos! 
Verstoppen, klimmen, bouwen! Buiten 
is het leuk! 

Dit uitdagende beweeg- en spelpro-
gramma leent zich voor een kortduren-
de activiteit of voor een complete 
sport- en speldag in de natuur. Een gids 
van Staatsbosbeheer begeleidt dit aan-
trekkelijke buitenprogramma in het 
Zuiderzeespeelbos in het Almeerder-
hout. 

Het Natuursprongprogramma kent ge-
schikte activiteiten voor elke leeftijds-
groep, zowel voor kinderen die voor 
het eerst met de natuur in aanraking 
komen, als voor kinderen die in het 
groen zijn opgegroeid. Wil je de kin-
deren 2 uur in beweging brengen of 
teken je in voor een hele sport- en spel-
dag in het bos? Geschikt voor één 
groep of voor de gehele midden- en 
bovenbouw. 

ZIE JIJ EEN KABOUTER? 
(KABOUTERPAD) 

Wist je dat hier in de buurt kabouters wonen? 
Tenminste, dat denken we, want overal zie je 
kaboutersporen. Kleine voetafdrukken in het 
zand, wielsporen van een kruiwagentje, geplet 
gras van een middagdutje. En je ziet ook wel-
eens een kabouterdrolletje liggen. Echt waar! 
Als je het kabouterpad loopt kom je daar van-
zelf achter. Vergeet onderweg niet te zoeken 
naar kaboutersporen! En met een beetje geluk 
kom je een echte kabouter tegen. 

Bij buitencentrum Almeerderhout van Staats-
bosbeheer krijg je een knapzak, een puntmuts 
open je wangen worden rood geschminkt. Loop 
je samen met een eigen begeleider een route 
van 1500 meter. Onderweg luister je naar een 
verhaal uit het kabouterboek en doe je kabou-
teropdrachten. Met de kralenketting vind je de 
kleur van het volgende routepaaltje. Na afloop 
mag je de puntmuts mee naar huis nemen. 


