
Boeiende lespakketten voor alle groepen  

en met verschillende onderwerpen

www.np-oosterschelde.nl



•	 peuterontdekdoos	zeehond	(1/2)

•	 oosterscheldedieren	op	school	(sd)	(1	t/m	4)

•	 schelpen	(sd)	(1	t/m	8)

•	 wereldzee	(sd)	(1	t/m	8)

•	 Zeehond	(7/8)

leerlijn per 
onderwerp

• windekind (1 t/m 3)

• Bontepietenpad (3/4)

• Beleef de oosterschelde rugzak (4 t/m 8)

• vaartocht ontdek de oosterschelde (5/6)

• Brakwateronderzoek (sd) (5 t/m 8)

• Flessenpost (sd) (5 t/m 8)

• oosterscheldefeestje (5 t/m 8)

• vogels in de inlagen (sd) (6 t/m 8)

• natuur rond de oosterschelde (6 t/m 8)

• schor en slik (7/8)

Vaartocht
rob hettema, de schakel, oudelande

genieten van het varen, speuren naar 
zeehondjes, samen natuuropdrachten 
maken. hoewel vlakbij, voor vrijwel alle 
kinderen een onbekende en spectacu-
laire ervaring om nooit te vergeten! 
het zit standaard in ons pakket.

•	 electrospel	(1	t/m	8)	

•	 oosterschelde	domino	(1/2	en	5/6)

•	 levend	oosterschelde	strategospel	(7/8)

•	 oosterscheldespel	vol	dynamiek	(7/8)

•	 oosterschelde	bingo	(7/8)

dieren op school
désirée smits-van de velde,  
oBs de meerpaal, Bruinisse

kreeften, krabben, garnalen, een plat visje en 
verschillende soorten wieren. van dichtbij, 
in een enorm aquarium. deze unieke dieren 
hebben de leerlingen van groep 1 t/m 8 een 
onvergetelijk leermoment bezorgd. Zeker voor 
herhaling vatbaar! 

oosterscheldespel
rené Flohil, ‘t noorderlicht, goes

naast de lessen over de watersnood-
ramp van 1953 is het oosterscheldespel 
een must voor alle Zeeuwse bovenbouwkinde-
ren. het is een dynamisch spel waarin kinderen 
op een speelse manier kennismaken met de 
veelzijdigheid van de oosterschelde.

(sd):	Alleen	op	schouwen-duiveland	beschikbaar



leerlijn 
per groep

•	 peuterontdekdoos

•	 electrospel

•	 oosterschelde	domino

•	 windekind

•	 oosterscheldedieren		

op	school	(sd)

•	 schelpen	(sd)

•	 wereldzee	(sd)

• peuterontdekdoos

• electrospel

• oosterschelde domino

• windekind

• oosterscheldedieren op school (sd)

• schelpen (sd)

• wereldzee (sd)

•	 Bontepietenpad

•	 electrospel

•	 windekind

•	 oosterscheldedieren	op	school	(sd)

•	 schelpen	(sd)

•	 wereldzee	(sd)

• Bontepietenpad

• electrospel

• Beleef de oosterschelde rugzak

• oosterscheldedieren op school (sd)

• schelpen (sd)

• wereldzee (sd)

•	 electrospel

•	 Beleef	de	oosterschelde	rugzak

•	 Vaartocht	ontdek	de	oosterschelde

•	 oosterscheldedomino

•	 oosterscheldefeestje

•	 Brakwateronderzoek	(sd)

•	 Flessenpost	(sd)

•	 schelpen	(sd)

•	 wereldzee	(sd)

•	 electrospel

•	 Beleef	de	oosterschelde	rugzak

•	 Vaartocht	ontdek	de	oosterschelde

•	 natuur	rond	de	oosterschelde

•	 oosterscheldedomino

•	 oosterscheldefeestje

•	 Brakwateronderzoek	(sd)

•	 Flessenpost	(sd)

•	 schelpen	(sd)

•	 wereldzee	(sd)

•	 Vogels	in	de	inlagen	(sd)

•	 electrospel

•	 Beleef	de	oosterschelde	rugzak

•	 natuur	rond	de	oosterschelde

•	 schor	en	slik

•	 levend	oosterschelde	strategospel

•	 leskist	zeehond

•	 oosterscheldespel	vol	dynamiek

•	 oosterscheldefeestje

•	 Brakwateronderzoek	(sd)

•	 Flessenpost	(sd)

•	 schelpen	(sd)

•	 wereldzee	(sd)

•	 Vogels	in	de	inlagen	(sd)

• electrospel

• Beleef de oosterschelde rugzak

• natuur rond de oosterschelde

• schor en slik

• levend oosterschelde strategospel

• leskist zeehond

• oosterscheldespel vol dynamiek

• oosterscheldefeestje

• Brakwateronderzoek (sd)

• Flessenpost (sd)

• schelpen (sd) 

• wereldzee (sd)

• vogels in de inlagen (sd)
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coloFon:

deze uitgave (2010) werd mede 
mogelijk gemaakt door provincie 
Zeeland.

tekst
nationaal park oosterschelde 
i.s.m. mec de Bevelanden en  
nme schouwen-duiveland.

Vormgeving	en	productie:
nilsson creatieve communicatie

Meer	inFo	oVer	de		
lespAkketten	stAAt		
in	MAp	open	AAnBod	
nAtuur	en	Milieu
en	op	de	weBsite

deze heeft u van uw nme

centrum ontvangen.

www.np-oosterschelde.nl

heeFt	u	VrAgen		
en/oF	AdVies	nodig?

Bel of mail naar uw educatieve centrum!

mec de Bevelanden

0113 25 26 28

www.mecdebevelanden.nl

nme-centrum schouwen-duiveland

0118 41 60 93 / 46 27 85 (leskisten)

www.nmeschouwenduiveland.nl

werk	sAMen	Met	
nAtuurouders

samenwerking met natuurouders 

scheelt werk en is erg leuk.


