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Donderdag Verwonderdag

Leiden een stukje groener

Vanaf 13 juni maken we in Leiden van
elke donderdag een Verwonderdag; een
dag waarin kinderen worden gestimuleerd
de wondere wereld van de wetenschap te
ontdekken, zowel op school als in hun
vrije tijd. Alle kinderen in Leiden hebben
een Verwonderpaspoort. Rijksmuseum
Boerhaave en Technolab vieren de start
van deze nieuwe traditie samen met
basisschool Lucas van Leyden tijdens een
(besloten) middag in het teken van water.
Deze allereerste Donderdag
Verwonderdag vindt plaats op donderdag
13 juni van 12.00 tot 14.45 uur in
het Rijksmuseum Boerhaave, en is
bedoeld voor iedereen die nieuwsgierig is
naar wetenschap: van leraar, ouder en
Technolabber tot museummedewerker.

... en dat mede door de natuurclub van
'Natuur om de Hoek', een
samenwerkingsverband van de Hortus
botanicus, Naar buiten! en
Naturalis. Bioloog Dirk-Jan Evers leert de
kinderen zaadbommetjes te maken. Deze
maak je door aarde, klei en zaadjes
samen te persen tot kleine balletjes. Door
de balletjes ergens de natuur in te gooien,
spatten ze kapot en vliegen de zaadjes in
het rond en verspreiden deze zich. Zo
hopen de kinderen dat er meer
verschillende planten én insecten in de
buurt komen. Het NOS Jeugdjournaal
ﬁlmde een stukje voor in de
nieuwsuitzending.

Bekijk het fragment hier
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Vernieuwd lesmateriaal
onderzoekend leren
Momenteel wordt het lesmateriaal van het
Wetenschapsknooppunt Leiden
aangepast. Wilt u in het schooljaar 20192020 met onderzoekend leren aan de
slag? Vraag hier gratis een vernieuwde
versie van de lesmodules aan
(beschikbaar op thema voor groep 1 t/m 8
en de onderbouw van het voortgezet
onderwijs). U ontvangt de vernieuwde
lesmodule(s) eind augustus zodat u er na
de startperiode meteen mee aan de slag
kunt.

Vraag 'm aan: de toolkit!
Bent u leraar of lerares? Vraag vandaag
dan nog een óf meerdere
Verwonderpaspoort toolkits bij ons aan.
Het is een doos met daarin instructies
over het gebruik van het
Verwonderpaspoort, een usb stick met
daarop allerlei informatie + een ﬁlmpje én
echte ﬂessenpost met een
Verwonderopdracht. Niet te missen voor in
de klas! Het aanvragen van een
Verwonderpaspoort toolkit voor in de klas
is gratis en vrijblijvend en doet u door te
mailen naar info@verwonderpaspoort.nl.

Meer weten over het Verwonderpaspoort?
Misschien kent u het gratis Verwonderpaspoort al, maar weet u nog niet alle ins en
outs. Om nader kennis te maken komen we graag op uw school langs. Tijdens
bijvoorbeeld een (team)overleg, geven we een korte presentatie van ongeveer 15
minuten en gaan we met u in gesprek. Voor u de mogelijkheid om ons al uw vragen
te stellen. Ook laten we een leuk Verwonderpakket achter voor in de klas(sen). Stuur
een mailtje naar info@verwonderpaspoort.nl, dan maken we een afspraak!

We versturen deze Verwonderpaspoort-nieuwsbrief eens in de twee maanden. Deze
nieuwsbrief zelf ontvangen in uw mailbox? Meld u hier aan!
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