CVN
Appelmansstr. 12
2018 Antwerpen
T 03 226 02 91
www.c-v-n.be

SCHARRELKIDS LIMBURG NAJAAR 2013

TONGEREN

Waar
Freinetschool De Mijlpaal
Koninksemsteenweg 174
3700 Tongeren

4, 5 EN 12 OKTOBER

Wanneer
Lezing: vrijdag 4 oktober van 19u30 tot 21u30 voor (groot)ouders
Doe-activiteiten: zaterdag 5 en 12 oktober van 14u00 tot 16u00
voor (groot)ouders en kinderen
Praktisch
Interesse? Inschrijven kan op www.c-v-n.be
Daar vind je ook meer informatie over Scharrelkids.
De cursusprijs bedraagt € 10,- per gezin, kinderen gratis.
Met steun van de Milieuraad Tongeren is de cursusprijs verlaagd.
(oude prijs: € 25,-)
Facebook: www.facebook.com/scharrelkids.be
Contactpersoon
Voor vragen kun je terecht bij Lutgart Bollen,
telefoon: 0494 16 62 37 of mail: lutgart.bollen@telenet.be
Samenwerkingspartners
Limburgse Natuurgidsen: www.limburgsenatuurgidsen.be
Leefmilieu Tongeren: www.leefmilieutongeren.be
Milieuraad Tongeren: www.milieuraad.be/tongeren
Provincie Limburg: www.limburg.be
Scharrelkids is ontwikkeld in samenwerking met
IVN Nederland: www.scharrelkids.nl

Centrum Voor Natuuren milieueducatie vzw

is een vormingsinstelling die
werk maakt van een leefbare
en ecologische toekomst voor
iedereen. Voor meer info:
www.c-v-n.be

SCHARRELKIDS

OP STAP MET JE (KLEIN)KINDEREN
Ga je mee naar buiten? Nee, geen zin! Ze zijn met geen stok achter de tv of
computer vandaan te krijgen. Herkenbaar? Vast. Maar hoe ga je daar mee
om als (groot)ouder? Welke leuke, spannende dingen zijn er te beleven in
de natuur dicht bij huis? Hoe maak je kinderen daar enthousiast voor? En
waarom is het goed voor kinderen? Deze en andere vragen staan centraal in
de cursus Scharrelkids.
De cursus bestaat uit 3 onderdelen
• Lezing: een avond voor (groot)ouders met theorie en tips
• Doe-activiteiten dag 1: voor (groot)ouders en kinderen waarin activiteiten
uitgevoerd worden in de natuur
• Doe-activiteiten dag 2: in een natuur- en kindvriendelijke tuin gaan (groot)
ouders en kinderen aan de slag
Doelgroep
Kinderen tussen 4 en 10 jaar met hun (groot)ouders.
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