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Duurzaamheidscentrum Weizigt

Openingstijden:
Het terrein van Weizigt
is elke dag geopend
van 9.00 uur tot 17.00 uur.

WATEREDUCATIE
Drechtsteden

AANBOD SCHOOLJAAR 2022-2023

WATERBEWUST
met watereducatie

WATEREDUCATIE
Drechtsteden
LESSEN / PROJECTEN

SOORT

PERIODE

Draai je wijzer

1-4

Doe-het-zelf les

sept.-okt.
april-juli

Met dit spel onder je arm leer je het hele terrein van Weizigt kennen door je neus oren, vingers en
ogen te gebruiken. Een kennismaking met de watervogels van de Stadsboerderij en het Aquarama
zijn ook in de route opgenomen.

Kraanwaterdag

1-8

Actiedag op school

28 september

5-8

Doe-het-zelf les

hele jaar

A

TIS

7-8

Les met introductie

V

mei

Onderzoek naar waterdiertjes, de waterkwaliteit en het duurzaam gebruik van drinkwater op verschillende plekken bij Weizigt: de Freek Vonk Poel, het moeras, de vijver en de Stadsboerderij.

En wist je dat …
> je bij Weizigt ook lesmaterialen kunt lenen? Wat dacht je van een leskist waarmee je het
water in de buurt kunt onderzoeken of een kist over de plasticsoep in de zee.
> er een digitale les is? De kracht water in de Drechtsteden. De les biedt een prima uitgangspunt voor een waterprojectweek.
> je het aanbod hiernaast kun bekijken en uitgebreide informatie op de website te vinden is?
Bezoek www.weizigt.nl > scholen > primair onderwijs > educatief aanbod
andere Drechteden > naar het aanbod

Speur met je team naar alle QR codes in het Aquarama en op het Weizigt terrein. Hoe meer
vragen goed, hoe meer water je weg kunt pompen!

7-8

Digitale les

hele jaar

Digitale les met opdrachten. Ontdek verleden, heden en toekomst van het water in de Drechtsteden. Voor een compleet waterproject combineer je de les met een excursie in de regio.
R

Pompen of verzuipen?

7-8

Doe-het-zelf les

sept.-okt.

SV

R

De kracht van water

!

G

Gratis vervoer naar Weizigt
Naast het aanbod van Oasen biedt Duurzaamheidscentrum Weizigt
namens alle waterpartners lessen en lesmaterialen. Schrijf je klas in voor
AT
een Aquaramales of de les Pompen of Verzuipen!?, dan kun je gebruik
IS BUSV
maken van gratis busvervoer.
In het Aquarama beleef je de weg van het water met een doe-het-zelf les voor groep 5-6 of
groep 7-8. Opdrachtboekjes en schrijfgerei verzorgt Weizigt. Pompen of verzuipen!? is een
speelse les voor groepen 7-8. De leerlingen speuren in teams op het terrein en in het Aquarama naar antwoorden op de watervragen.

VO ER!

BUS

Beleef de weg van het water in het Aquarama.

Waterproef

ER

ER

Aquaramales

VO ER!

Besteed aandacht aan kraanwater als sportieve en gezonde dorstlesser. Schrijf je in en ontvang
gratis educatieve materialen: www.kraanwaterdag.nl

R

Wil je de wereld achter de kraan ontdekken? Of een binnen watertappunt aanvragen?
Neem een kijkje op oasen.nl/educatie voor meer informatie.

GROEP

G

Ontdek de wereld achter de kraan bij drinkwaterbedrijf Oasen
Drinkwaterbedrijf Oasen is partner van Watereducatie Drechtsteden.
Zij bieden educatieve activiteiten aan voor scholen in hun voorzieningsgebied en stimuleren kinderen om meer kraanwater te drinken.
• Educatieles op zuiveringsstation De Steeg in Langerak.
• Educatieplatform Les je dorst is een online omgeving waar leuke drinkwaterlessen
voor de groepen 1 tot en met 8 te vinden zijn.
• Nationale Kraanwaterdag is een dag waarop het gezonde karakter van kraanwater
centraal staat voor onder andere basisschoolleerlingen en BSO’s.
• Binnen watertappunten op school maken het makkelijker en aantrekkelijker om meer
kraanwater te drinken.

TITEL

E RV O E

Het waterbewustzijn van alle inwoners in de regio vergroten, dat is het doel van Watereducatie
Drechtsteden! En daarom werken de waterschappen, (drink)waterbedrijven en gemeenten al
meer dan 20 jaar samen in onze waterrijke regio.

Inschrijven
In de brief bij deze folder staat hoe je kunt inschrijven voor de lessen en lesmaterialen.
Heb je nog vragen? Stuur dan een bericht naar educatieweizigt@dordrecht.nl
of bel: 078 770 82 00.

LESKISTEN
Kikker > Groep 1-4
Handleiding, vertelplaten, boeken en
spelmateriaal.

Water leeft! > Groep 1-8
Handleiding en materialen voor slootonderzoek.

Over de put en de pot > Groep 1-8
Handleiding en materialen over de wereld achter
het afvoerputje.

Plastic soep = Linke soep > Groep 7-8
Handleiding en materialen om zelf bio plastic te
maken en proefjes te doen.
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