IVN Gelderland en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG)
nodigen u uit voor:

Uitnodiging
Gelderse werkdag

Ermelo
Uitnodiging Gelderse Werkdag in Voorst
Zaterdag 7 maart 2009

Zaterdag 3 maart

Workshop Jeugd en Jongeren actief
in het landschap
op zaterdag 4 oktober 2014
Locatie: Hogeschool Van Hall Larenstein, Larensteinselaan 26a in Velp
Kinderen zijn soms lastig achter de computer of smartphone vandaan te krijgen,
terwijl spelen in de natuur goed en gezond voor ze is. Wie zelf weleens een wilg
heeft geknot, een poel heeft opgeschoond, of kikkervisjes heeft gevangen, weet
hoe leuk werken in de natuur kan zijn.
Deze workshop geeft u handvaten om (nog) meer kinderen en jongeren te betrekken bij uw activiteiten in de natuur. In scholenverband, maar ook buitenschools en
in gezinsverband. Ga naar huis met ideeën hoe u een onvergetelijke beleving van
de dag kunt maken. De speelse kinderen van nu zijn misschien wel de actiefste
groene vrijwilligers van morgen!
Programma:
13.00u
Inloop
13:30u
Welkom door Stefanie Janssen van IVN Gelderland en
Arianne Doeleman van SLG
13:40u
Uitwisselen/inspiratie op doen:
- Werken met groepen jeugd en jongeren in schoolverband of buitenschools
- Mooie voorbeelden van groepen die al met kinderen werken
- Contacten leggen met scholen en maken van afspraken
- Organisatie in het veld
15:00u
Werken met kinderen in gezinsverband met IVN Scharrelkids
15.30u
Aan de slag! Koppeling van groepen die samen aan de slag willen,
met begeleiding van IVN en SLG. We maken een gericht actieplan
hoe u/uw groep meer met jeugd en jongeren kan doen
16:00u
Afsluiting

Uitnodiging Workshop
Jeugd en Jongeren
actief in het landschap
Zaterdag 4 oktober
Velp

De bijeenkomst is gratis en vindt plaats in Hogeschool Larenstein in Velp.
Graag voor 1 september aanmelden via dit formulier
Voor meer informatie, neem contact op met Stefanie Janssen via
s.janssen@ivn.nl of Saskia Bemer via info@landschapsbeheergelderland.nl

